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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  al  detall
d’òptiques de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2022

Resolució, de 25 de gener 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 al detall d’òptiques de les
comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per a l’any 2022 (codi de conveni núm.
25000865012001).

Vist el text de l’acord de la Comissió Paritària relatiu al Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç al
detall d’òptiques 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 14 de gener 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 al detall d’òptiques de les comarques de Lleida, referent a l’aprovació de les taules salarials per
a l’any 2022 (codi de conveni núm. 25000865012001) 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, 25 de gener de 2022
El director dels Serveis Territorials, Vidal Vidal Culleré

ACTA PARITÀRIA

Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d’òptiques de les comarques de Lleida
(Codi conveni núm. 25000865012001)

A Lleida, 14 de gener de 2022, es reuneixen les persones relacionades al marge, al despatx professional
Assessoria Martínez, av. Madrid, número 50-52, tots ells membres de la comissió paritària del Conveni, els
noms i representants dels quals consten al marge per donar compliment a les previsions contingudes a
l’article 21 i per tant es confeccionen les taules salarials del 2022 de conformitat amb l’annex I i amb efectes
1/1/2022.

La comissió paritària del conveni procedeix a facultar el membre de la Comissió Negociadora per part de la
representació social Sr. Moises Berruezo Blanco amb DNI 46.570.471W, per efectuar els tràmits de registre i
publicació davant el Departament d’Empresa i Treball a través del REGCON.
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Sense més assumptes a tractar, se signa la present per la totalitat dels assistents en prova de conformitat
amb tot allò indicat anteriorment a les 11:23 hores, en lloc i data ut supra.

Por la representación empresarial:

Associació d’empresaris d’òptica al detall de Lleida
D. Josep BelleraGuiu
D. David CastellviRoig (asesor)

Por la representación sindical:

FeSMC-UGT
Dña. Carme Valls Soler
D. Moisés Berruezo Blanco

ANNEX I
Taula salarial 2022

GRUPS/LLOCS DE TREBALL                                                                                                                                                                             EUROS MENSUALS

Grup 1........................................................................................................................................................1.650,30
- Llicenciat/a de grau superior

Grup 2........................................................................................................................................................1.516,71
- Director/a de botiga

Grup 3........................................................................................................................................................1.434,02
- Director/a Tècnic
- Òptic diplomat(1)
- Audioprotetista
- Analista
- Encarregat/gada de taller

Grup 4........................................................................................................................................................1.294,08
- Oficial de 1ª administratiu/va
- Programador/a
- Dependent/a major
- Oficial de 1ª de taller

Grup 5........................................................................................................................................................1.094,94
- Oficial de 2ª administratiu/va
- Dependent/a de 1ª
- Caixer/ra
- Oficial de 2ª de taller
- Encarregat/gada de magatzem
- F.P. òptica i d’audioprotetista

Grup 6........................................................................................................................................................1.005,87
- Dependent/a de 2ª
- Auxiliar Administratiu/va de 1ª
- F.P. òptica i audiprotetista en pràctiques
- Ajudant/a de tenda
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- Auxiliar de caixa
- Ajudant/a de taller
- Auxiliar de magatzem
- Conserge
- Ascensorista
- Repartidor/a-Motorista

Grup 7...........................................................................................................................................................900,67
- Auxiliar administratiu/va de 2ª
- Mosso/a de botiga
- Mosso/a de taller
- Mosso/a de magatzem
- Personal de neteja

Grupo 8.........................................................................................................................................................900,67
- Formació
- Pràctiques

Notes:

(1) Plus regentat:  L’òptic diplomat si  realitza, simultàniament, les funcions d’òptic i  les de director de la
botiga, té dret a un plus anomenat regentat de 186,17 euros mensuals per l’any 2022

(2) Els salaris son per 15 mensualitats

(3) En cas que algun salari fos inferior al SMI durant els anys de vigència del present conveni la comissió
paritària procediria a la seva adequació, en un termini de quinze dies a comptar de la publicació al BOE.
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