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DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
SERVEIS TERRITORIALS A LLEIDA

Acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les
comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2022

Resolució,  de 30 de març de 2022, per la qual es disposa la inscripció i  la publicació de l’acord de la
Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de les comarques
de  Lleida,  referent  a  l’aprovació  de  les  taules  salarials  per  a  l’any  2022  (codi  de  conveni  núm.
25000065011993).

Vist el text de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en
general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2022, subscrit
per les parts negociadores el dia 10 de març de 2022, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3
i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis i acords col·lectius de treball i plans d’igualtat; el Decret 247/2021, de 22 de juny de reestructuració
del Departament d’Empresa i Treball, i altres normes d’aplicació,

Resolc:

1. Disposar la inscripció de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector
del comerç en general de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any
2022 (codi de conveni núm. 25000065011993) al Registre de convenis i acords col·lectius de treball i plans
d’igualtat en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Treball a Lleida.

2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Lleida, 30 de març de 2022
El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culleré

Acta Paritària

Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç en general de les comarques de Lleida
(núm. conveni 25000065011993)

A Lleida, a 10 de març de 2022, es reuneix la representació de la vigent comissió paritària, els noms i
representants de la qual consten al marge i després de constatar la publicació al BOE del Salari Mínim
interprofessional corresponent a l’any 2022 i amb efectes 1 de gener de 2022 , es procedeix a adequar la
taula salarial 2022 publicada al seu moment, amb la finalitat d’adaptar aquells salaris que estan per sota del
SMI 2022, en virtut d’això, les taules salarials per a l’any 2022 són les que figuren a continuació a l’annex I,
les quals substitueixen íntegrament les ja publicades.

La comissió negociadora, mandata a Moises Berruezo Blanco amb DNI 46.570.471W, representant de la
part social perquè realitzi els tràmits de registre i publicació de la present acta al REGCON en compliment
de la normativa legal existent sobre això.

Administració Autonòmica 25



  Número 69

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Divendres, 8 d’abril de 2022

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, i en prova de conformitat, s’aprova i signa la present Acta, a les
11.18 hores, en el lloc i la data ut supra.

Assistents

Per la representació empresarial:

FECOM:
Sr. Victor Tarros Mayoral
Sr. Ismael Bertrán Palau
Sr. Ramón Fornos LLobera
Dña. Elena Rosell Lavilla

Asesoras:
Dña. M. Carme Armengol Auguets
Dña. M. Rosa Armengol Auguets

Per la representació sindical:

FeSMC-UGT
Dña. Ana María Sáez Cascales
Dña. Eva Erill García
Dña. Roser Meritxell Larre Pelegri
Dña. Judit Riasol
Dña. Carme Valls Soler (asesora)

ANNEX I

Taula salarial any 2022

GRUPS PROFESSIONALS/LLOCS DE TREBALL                                                                                                                                                                  EUROS

Grup V

Nivell 1
Titulat/a de grau superior........................................................................................................................ 1.390,11€

Nivell 2
Director/a. Titulat/a de grau mitjà........................................................................................................... 1.214,61€

Grup IV

Nivell 1
Encarregat/gada general........................................................................................................................ 1.164,16€

Nivell 2
Cap de personal, compres i vendes,
Cap de Divisió i Administració................................................................................................................ 1.125,70€

Grup III

Nivell 1
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Cap de sucursal, supermercat, magatzem i grup.
Cap de secció. Comptable,
Cap de Secció Administrativa.
Caixer/a, taquimecanògraf i idiomes estrangers. Encarregat/gada d’establiment, dibuixant,
retolista i aparadorista............................................................................................................................... 994,79€

Grup II

Nivell 1
Venedor/a, viatjant/a, corredor de plaça, oficial  de 1ª, oficial  administratiu/va, dependent/a, comprador/a,
autovenda, carnisser/a, peixater/a, xarcuter/a..........................................................................................962,61€

Nivell 2
Vigilant, porter/a, mosso/a especialitzat................................................................................................... 938,99€

Grup I

Nivell 1
Ajudant/a, auxiliar administratiu/va, telefonista, ajudant/a de muntatge, ajudant/a tallador, oficial 2ª, mosso/a,
xofer, reposador/abastador, personal de neteja....................................................................................... 933,33€

Nivell 2

Persona treballadora sense experiència al sector
De 18 a 20 anys......................................................................................................................................... 933,33€

Nivell 3
Aprenents/es de 16 a 17 anys.................................................................................................................. 933,33€

(La remuneració es per 15 pagues)
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