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T’INTERESSA! 

 

 

Signat el conveni col·lectiu estatal de detallistes de 

drogueries, herboristeries i perfumeries! 

El 17 de Maig de 2017 s'ha signat el conveni col·lectiu estatal de detallistes de drogueries, 

perfumeries i herboristeries. 

Després de diverses reunions i examinar la situació del sector en un continu procés de 

reestructuració, compres, vendes de les empreses; hem acordat un conveni de transició 

únicament amb pujada dels salaris i una vigència de 2 anys. 

 Increments Salarial 2017: S'aplicarà una pujada de l'1,8% des d'1 de gener 2017 als 

conceptes de Salari de Grup, Salari Basi Personal, Complement AD Personam, i Complement 

Salarial d'Homogeneïtzació. Abonant-se els endarreriments en un termini màxim de dos 

mesos següents a la publicació del Conveni en el BOE. 

 Increment Salarial 2018: Pujada de l'1,6% des de gener 2018 als conceptes de Salari de 

Grup, Salari Basi Personal, Complement AD Personam, i complement Salarial 

d'Homogenización. 

 Compensació i absorció: NO S'APLICARÀ ABSORCIÓ I COMPENSACIÓ EN EL 2017 ALS 

SALARIS PACTATS QUE ESTIGUIN PER SOBRE DEL CONVENI SIGNAT.  

Aquesta mesura que es va pactar en l'anterior Conveni enmig d'una profunda crisi, tenia com a 

objectiu garantir la viabilitat de les empreses i els llocs de treball. 

S'ESTABLEIX UNA CLAUSULA DE REVISIÓ SALARIAL, QUE TINDRÀ EFECTES AL GENER DE 2019 

QUE GARANTEIX QUE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL SECTOR MANTINDREM EL 

PODER ADQUISITIU.  

Al ser un Conveni de 2 anys, seguirem l'evolució del sector per anar preparant propostes que 

considerem essencials de cara a la negociació del proper Conveni. 

Des de CCOO valorem positivament la signatura d'aquest conveni, ja que, encara que sigui un 

conveni de transició, l'acord salarial aconseguit permet aconseguir un dels objectius que ens 

marquem: que els treballadors i treballadores del sector vegem incrementats els nostres salaris 

per sobre del que s'ha pujat en els últims anys. 

SOM LA TEVA VEU! 

DAVANT QUALSEVOL DUBTE POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES  

 

CCOO PROTEGEIX ELS TEUS DRETS, AFILIA-T’HI! 

TREBALL SINDICAL DE CCOO 

 

 


