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:: Nota de premsa :: 

 

  Acord de conveni col·lectiu del sector hostaler de Castelló 

 

Els sindicats CCOO i UGT de Castelló i la patronal turística de Castelló ASHOTUR han 

subscrit un acord sobre el Conveni col·lectiu d'hostaleria d'abast provincial, per als 

anys 2022, 2023 i 2024. 

 
20 d’abril de 2022 

 

Aquest acord suposa la culminació del treball mamprés en el marc del dret i l'obligació que 

tenen les parts signants de contribuir a la defensa i promoció dels interessos econòmics i 

socials que els són propis. La negociació ha transcorregut en el marc d'un diàleg social presidit 

per la bona fe negociadora de les parts. 

 

En aquest acord es recull una pujada salarial per als pròxims tres anys, fins a aconseguir-ne 

un total d'un 11 %. Aquesta mesura permetrà que les persones treballadores recuperen una 

part del seu poder adquisitiu. Durant la negociació del document, s'ha procedit a actualitzar 

un text que s'havia quedat obsolet pel transcurs de més d'una dècada. 

 

Javier Porcar, secretari general de la Federació de Serveis CCOO de Castelló, ha manifestat 

que “aquest acord finalitza un període de més d'una dècada en què el diàleg social no havia 

donat fruits i suposa una actualització del conveni, imprescindible per a encarar el futur”. 

 

Els agents socials signants consideren que aquest conveni és un instrument imprescindible per 

a garantir la dignificació del sector turístic, i un element necessari per a contribuir a la 

recuperació del sector en el seu conjunt. En la signatura es va posar èmfasi que les persones 

treballadores i les empreses de Castelló mereixien un conveni actualitzat i no podien seguir 

despenjats de la resta de províncies i destinacions, la pràctica totalitat, que sí que compten amb 

aquesta eina de cohesió social. 

 
 


