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COMFIA-CCOO signa la revisió 
salarial 2010 del Conveni d’Oficines i 

Despatxos de Catalunya 
 

 
quest dimecres 10 de març hem signat les taules salarials per 
aquest any 2010 del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de 
Catalunya, situant l’augment en un 1% amb caràcter retroactiu 

des d’1 de gener.  
 
Donem, per tant, per solucionada la greu discrepància que hi ha hagut per la 
manca d’existència d’una referència d’ IPC previst per aquest any. En principi, la 
patronal no acceptava cap tipus d’augment però, finalment, s’ha imposat el 
sentit comú i ens hem ajustat als criteris salarials recollits en l’Acord confederal 
per a l’ocupació i la negociació col·lectiva signat al febrer, i que en el nostre cas 
ha servit per solucionar un conflicte que podia haver tingut un final molt negatiu 
per als treballadors i treballadores del sector.   
 
Des de COMFIA-CCOO Catalunya ens congratulem d’haver arribat a aquest 
acord, ja que aquestes taules garantitzen el poder adquisitiu de més de 200.000 
treballadores i treballadors de Catalunya, en un conveni que fa referència a una 
multitud de sectors i subsectors, amb realitats moltes vegades molt atomitzades, 
i en el que és imprescindible garantir uns mínims dignes i acceptables en el 
conveni col·lectiu, eina vertebradora del sector.  
 
Març 2010 

 
 

Fitxa d’afiliació 
  

Nom i cognoms...................................................................................................... DNI .…….....……................…......... 

Adreça.....................................................................................................................C. Postal ……......................…........ 

Localitat ..................................................................................................................Tel. .................................................. 

Data de naixement ................................Correu electrònic ................................………………………………………….. 

Empresa............................................................................................................................................................................ 

Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Firma: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
 

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del 
tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades 
podran servir per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la 
CSCCOO, dels acords i de les dades d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada 
de la fotocòpia del teu DNI i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, 
situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al 
telèfon 
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TAULES SALARIALS ANY 2010 

Grup professional Salari Anual Salari Mensual 
(14 pagues) 

Salari Mensual 
(16,5 pagues) 

GRUP 1 22.767,42 € 1.626,24 € 1.379,84 €

GRUP 2 19.161,72 € 1.368,69 € 1.161,32 €

GRUP 3 Nivell 1 18.543,60 € 1.324,54 € 1.123,85 €

GRUP 3 Nivell 2 17.822,46 € 1.273,03 € 1.080,15 €

GRUP 4 Nivell 1 16.895,28 € 1.206,81 € 1.023,96 €

GRUP 4 Nivell 2 16.689,24 € 1.192,09 € 1.011,47 €

GRUP 5 Nivell 1 16.483,20 € 1.177,37 € 998,98 €

GRUP 5 Nivell 2 16.277,16 € 1.162,65 € 986,49 €

GRUP 5 Nivell 3 15.453,00 € 1.103,79 € 936,55 €

GRUP 6 Nivell 1 15.143,94 € 1.081,71 € 917,81 €

GRUP 6 Nivell 2 13.598,64 € 971,33 € 824,16 €

GRUP 6 Nivell 3 12.465,42 € 890,39 € 755,48 €

GRUP 7 Nivell 1 12.362,40 € 883,03 € 749,24 €

GRUP 7 Nivell 2 11.435,22 € 816,80 € 693,04 €

GRUP 7 Nivell 3 10.920,12 € 780,01 € 661,83 €

 
ANNEX 2.- COMPLEMENT “EX CATEGORIA PROFESSIONAL” 

Categories Import anual Import mensual 
(14 pagues) 

Salari Mensual 
(16,5 pagues) 

Dibuixants, operadors màquines bàsiques, 
entrevistadors, enquestadors 412,08 €  29,43 € 24,97 € 

Conserges 618,12 € 44,15 € 37,46 € 
Mossos,  
Peons 

309,06 € 22,08 € 18,73 € 

 

ANNEX 3.-  DIETES 2010 
Dietes 2009 

Dieta completa:             50,99 €  
Mitja dieta:             21,63 €  
Dinar:              8,76 €  
Quilometratge:              0,28 €  

 


