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Disposicions

DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/1802/2010, de 17 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball per 
a les empreses d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per als anys 
2009-2011 (codi de conveni 7901965).

Vist l’Acord de la revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball 
d’empreses d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per als anys 2009-
2011, subscrit per la Comissió Paritària en data 28 d’abril de 2010, i d’acord amb el 
que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del 
Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius 
de treball; l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni 
col·lectiu de treball per a les empreses d’hostes/esses i promotors/es de Catalunya 
per als anys 2009-2011 (codi de conveni 7901965) al Registre de convenis de la 
Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Paritària del Conveni.

Barcelona, 17 de maig de 2010

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

ACORD
de revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni col·lectiu de treball per a les empreses 
d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per als anys 2009-2011.

Acta de la Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball per a les empreses 
d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per al període de l’1 de gener 
de 2009 a 31 de desembre de 2011.

Barcelona, a les 10 hores del dia 28 d’abril de 2010, en la seu social de l’Associació 
Catalana d’Empreses d’Hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya per als 
anys 2009-2011, en sessió de signatura corresponent a l’increment salarial a operar 
en les Taules pel segon any de vigència de l’esmentat Conveni ( de l’1 de gener de 
2010 a 31 de desembre de 2010) amb el següent Ordre del dia:

Primer.- Increment salarial recollit en l’article 29 del Conveni, pel segon any de 
vigència ( 1 de gener de 2010 a 31 de desembre de 2010).

En funció de l’establert en l’article 29 del vigent conveni col·lectiu de treball per 
a les empreses d’hostes/esses i promotors/es de venda de Catalunya i, una vegada 
constatat l’increment de les pensions per a l’any 2010, en quantia de l’1%, les parts 
concorden que l’increment salarial per l’esmentat segon any de vigència, recollit 
en l’article referenciat, quedi fixat en un 1%.

En conseqüència, s’acorda procedir a l’esmentat increment salarial per aquest 
període (de l’1 de gener de 2010 a 31 de desembre de 2010), de conformitat amb les 
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estipulacions acordades per les parts, i recollides en el present conveni. D’aquesta 
manera, les taules salarials revisades queden de la manera que es defineix en els 
Annexes que així mateix es subscriuen. D’igual manera, s’acorda que es prosseguiran 
els tràmits de registre, dipòsit i remissió al DOGC per la seva publicació.

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que es redacta la següent 
Acta, que és signada per les parts en el lloc i data a dalt indicats, als efectes més 
oportuns.

Relació assistents i representacions

Per la representació empresarial,

Associació Catalana d’empreses d’Hostes/esses i Promotors/es de Vendes:
Carmen Trías del Romero
Ana María Romero Marcet
Mireia Español
Ester Pérez Romero

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya:
José Hallado Molina

I per les representacions socials, les següents persones,

Per CC.OO.:
Carles Català Pinyol
Manel Álvarez Martínez

Per U.G.T.:
Conchita Sánchez Antúnez
Juan Rodríguez Montoya

ANNEX 1

TAULA SALARIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A 
LES EMPRESES D’HOSTES/ESSES I PROMOTORS/ES DE VENDA DE 
CATALUNYA

ANY 2010
Increment 1%

Taules salarials contractes superiors a 5 dies

Salaris Grup 2

SB=SALARI BASE; P. J=P. JUNY; P. N=P. NADAL; P=PLUS TPT.

 SB P. J P. N P
Gerent  ...................................................1.316,08 1.316,08 1.316,08 111,21
Cap de Departament  ............................ 1.066,37  1.066,37 1.066,37 111,21
Comercial ............................................. 1.028,87  1.028,87 1.028,87 111,21
Oficial adm.  ..........................................1 979,87  979,87 979,87 111,21
Oficial adm.  ......................................... 2 956,58  956,58 956,58 111,21
Aux. adm.  ................................................747,05  747,05 747,05 111,21

Salaris Grup 1

SBM=SALARI BASE MES; P. J=P. JUNY; P. N=P. NADAL; PVD=PLUS VESTUARI DIA; 
P=PLUS TPT. DIA.

 SBM P. J  P. N  PVD P
Hoste/essa  ....................................... 763,07 763,07 763,07 3,35 3,66
Promotor/a  ...................................... 633,30 633,30 633,30 3,35 3,66
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 SBM P. J  P. N  PVD P
Personal d’acollida  .......................... 633,30 633,30 633,30 3,35 3,66
Coordinador/a  ...............................1.075,52 1.075,52 1.075,52 3,35 3,66
Ajudant coordinador  ...................... 939,84 939,84 939,84 3,35 3,66
Personal de suport  .......................... 633,30 633,30 33,30 3,35 3,66

ANNEX 2

TAULA SALARIAL DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A 
LES EMPRESES D’HOSTES/ESSES I PROMOTORS/ES DE VENDA DE 
CATALUNYA

ANY 2010

Taules salarials contractes inferiors a 6 dies

Salaris grup 1

S=SALARI BASE DIA; E=P.P.P. EXTRA DIA; PV=PLUS VESTUARI DIA; P=PLUS TPT. DIA.

 S E PV P
Hoste/essa  ..................................................36,31 5,97 3,35 3,66
Promotor/a  ................................................ 23,42 3,86 3,35 3,66
Personal d’acollida  .................................... 23,42 3,86 3,35 3,66
Coordinador/a  ........................................... 48,85 8,03 3,35 3,66
Ajudant coordinador  .................................42,74 7,03 3,35 3,66
Personal de suport  .....................................20,73 3,45 3,35 3,66

ANY 2010

Dietes i desplaçaments

Mitja dieta: 14,96
Dieta complerta:
Nacional
Sense pernoctació: 32,54
Amb pernoctació: 65,09
Internacional
Sense pernoctació: 59,84
Amb pernoctació: 113,71
Locomoció: 0,22 el quilòmetre

(10.139.177)
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