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Aquest Conveni col•lectiu es pacta entre les organitzacions 
empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC, d'una part, i els 
sindicats FeSMC-UGT (Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d' 
UGT de Catalunya) i  la Federació de Serveis de CCOO de 
Catalunya, d'una altra. 
 
El present conveni col•lectiu és  d'aplicació a totes aquelles 
activitats d'oficines i despatxos, i serveis de tipus administratiu en 
general. És aplicable en tot el territori de Catalunya. 
 
La durada d'aquest conveni col•lectiu és de tres anys, iniciant-se la 
seva vigència l'1 de gener del 2019 i finalitzant el 31 de desembre 
del 2021, excepte en aquells articles en què expressament 
s'estableixin diferents períodes de vigència. 
 
El present Conveni col·lectiu deroga l'anterior en la seva integritat.  
 
 

DOGC Núm. 8064 - 14.02.2020 
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 

 Codi de conveni núm. 7900037501994 
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Article 21. Increments salarials. 
 
21.1. Any 2019 
Per a l'any 2019 s'aplicarà un increment 
del 2% sobre les taules salarials de 2018 i 
amb efectes d'1 de gener de 2019 de 
conformitat amb la taula annex 1, la qual 
cosa donarà lloc a les taules per al 2019. 
L'increment anteriorment acordat tindrà 
efectes retroactius a 1 de gener de 2019. 
Les empreses hauran de procedir a la 
regularització dels endarreriments en el 
termini màxim de tres mesos des de la 
publicació del present Conveni col•lectiu 
en el DOGC. 
Les persones treballadores no cobraran en 
cap cas un salari inferior al salari mínim 
interprofessional fixat pel Reial decret 
1462/2018, de 21 de desembre per l'any 
2019 en 12.600 euros a l'any per una 
jornada de treball a temps complet. 
 
21.2. Any 2020 
Per a l'any 2020 s'aplicarà un increment 
del 2% sobre les taules salarials de 2019 i 
amb efectes d'1 de gener de 2020 de 
conformitat amb la taula annex 3, la qual 
cosa donarà lloc a les taules per al 2020. 
L'increment anteriorment acordat tindrà 
efectes retroactius a 1 de gener de 2020. 
A partir de l'1 de gener de 2020 qualsevol 
persona treballadora afectada per aquest 
Conveni no podrà percebre una quantitat 
anual inferior a 13 000 € per una jornada 
de treball a temps complet. S'exclouen per 
a aquest còmput els complements o 
plusos que estiguin contemplats en el 
present Conveni col•lectiu (per exemple: 
nocturnitat, hores extres, pagaments per 
festius, plus d'idiomes, plus de 
disponibilitat, complement ad personam 
derivat de l'antiguitat, complement 
excategoria professional, dietes, 

quilometratge o altres previstos en aquest 
conveni). En tot cas, cap persona 
treballadora podrà percebre una quantitat 
inferior al SMI fixat legalment. 
 
21.3. Any 2021 
Per a l'any 2021 s'aplicarà un increment 
del 1,8% sobre les taules salarials de 2020 
i amb efectes d'1 de gener de 2021 de 
conformitat amb la taula annex 5, la qual 
cosa donarà lloc a les taules per al 2021. 
L'increment anteriorment acordat tindrà 
efectes retroactius a 1 de gener de 2021. 
A partir de l'1 de gener de 2021 qualsevol 
persona treballadora afectada per aquest 
Conveni no podrà percebre una quantitat 
anual inferior a 14.000 € per una jornada 
de treball a temps complet. S'exclouen per 
a aquest còmput els complements o 
plusos que estiguin contemplats en el 
present Conveni col•lectiu (per exemple: 
nocturnitat, hores extres, pagaments per 
festius, plus d'idiomes, plus de 
disponibilitat, complement ad personam 
derivat de l'antiguitat, complement 
excategoria professional, dietes, 
quilometratge o altres previstos en aquest 
conveni). 
 
Article 22. 
Gratificacions extraordinàries. 
 
22.1 El salari anual fixat en les taules 
annexes, més el complement ad 
personam, si n’hi hagués, s'abonarà en 14 
o 16 pagues i mitja. 
22.2 En el cas que s'optés per la modalitat 
de 14 pagues, les dates límit d'abonament 
seran a 10 de juliol i a 15 de desembre. 
En el cas que s'optés per la modalitat de 
16 pagues i mitja, les dates límit 
d'abonament seran a 30 de març (una 
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paga i mitja), a 10 de juliol, a 30 de 
setembre i a 15 de desembre. 
22.3 L'empresa podrà prorratejar les 
gratificacions extraordinàries de març i de 
setembre en dotze mensualitats. 
Per acord entre l’empresa i la RLT podran 
prorratejar-se les gratificacions 
extraordinàries de juliol i desembre.  
22.4 En tot cas, es respectarà qualsevol 
altre pacte entre empresa i RLT. 
 
Article 23. Dietes. 
 
23.1 Les dietes són percepcions 
econòmiques extrasalarials de caràcter 
irregular i tenen com a fi rescabalar o 
compensar les despeses realitzades com 
a conseqüència del desplaçament de la 
persona treballadora per necessitats del 
treball.  
23.2 Dieta completa. La persona 
treballadora percebrà dieta completa quan, 
com a conseqüència de les necessitats del 
treball hagi de pernoctar fora de la seva 
residència habitual.  
23.3 Mitja dieta. La persona treballadora 
percebrà mitja dieta quan, com a 
conseqüència de les necessitats del 
treball, hagi de desplaçar-se de la localitat 
en què radica el centre de treball per un 
període de més de cinc hores, sempre que 
l'esmentat període coincideixi amb el 
període de pausa per menjar, incloent el 
menjar. 
En cap cas es percebrà la mitja dieta quan 
els desplaçaments habituals formin part 
del contingut substancial de la prestació 
laboral.  
23.4 Menjar. La persona treballadora 
percebrà la dieta per menjar quan, com a 
conseqüència de les necessitats del 
treball, hagi de desplaçar-se de la localitat 
en què radica el centre de treball i no doni 
dret a percebre la mitja dieta.  

23.5 Quilometratge. La persona 
treballadora percebrà quilometratge quan, 
com a conseqüència de les necessitats de 
treball, hagi de realitzar desplaçaments en 
automòbil de la seva propietat.  
23.6 Els imports mínims per a abonar per 
cadascun dels conceptes descrits en 
aquest article queden fixats en els 
annexos l'annex 2, 4 i 6 del present 
Conveni col•lectiu. 
 
Article 24. Plus idiomes. 
 
24.1 Aquelles persones treballadores a les 
quals en el desenvolupament de la seva 
activitat se'ls exigeixi la utilització d'un o 
més idiomes estrangers percebran en 
concepte de plus d'idiomes el 5% del salari 
base establert en el Conveni. 
24.2 Acreditació: per a tenir dret a aquest 
complement,  la persona treballadora 
haurà d'acreditar els seus coneixements 
mitjançant la presentació d'un document 
expedit per un centre homologat o, si el 
sol•licita l'empresa, mitjançant la 
realització de les proves teòric-pràctiques 
que estableixi la mateixa i que permetin 
acreditar el nivell idiomàtic requerit. 
24.3 En els supòsits en els quals la 
persona treballadora estigui contractada a 
temps parcial, el plus es percebrà 
proporcionalment a la jornada contractada, 
amb independència del temps d'utilització 
de l' idioma o llengua durant aquesta. 
24.4 En el supòsit d'utilització de l' idioma 
o idiomes de forma permanent durant la 
prestació de serveis, la percepció d'aquest 
complement serà indefinida. Per contra, en 
cas de la utilització puntual de l' idioma, el 
període mínim de percepció serà mensual, 
retribuint-se l'import corresponent a un 
mes segons la taula de l'Annex 7, sempre 
que s'hagi requerit la utilització de l' idioma 
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durant aquell mes amb independència del 
nombre de dies. 
24.5 En cas que aquest complement ja 
estigui abonat mitjançant una altra 
retribució complementària, es podrà fer ús 
dels mecanismes d'absorció i 
compensació sense que el total percebut 
sigui inferior després d'aplicar-lo. 
 
Article 25. Plus disponibilitat. 
 
25.1 S’entén per disponibilitat el període 
de temps pel qual la persona treballadora, 
fora de la seva jornada habitual, està en 
una posició de reserva estant localitzable 
per a incorporar-se al seu lloc de treball 
quan l’empresa el requereixi. 
25.2 Aquesta disponibilitat serà voluntària i 
haurà de ser acordada per escrit entre la 
persona treballadora i l'empresa 
prèviament a la seva efectivitat. En el si de 
l'empresa es determinarà el procediment 
per a acordar la concreció i justificació de 
les hores de  disponibilitat, respectant en 
tot cas el que s'estableix en aquest article. 
S'haurà d'indicar en tot cas els dies i el 
rang horari d'aplicació a cadascun d'ells, el 
període comprès i el termini de preavís per 
a la renúncia o aplicació. 
25.3 La persona treballadora que ha 
d'estar disponible assumeix que en el cas  
de ser requerida s'haurà d'incorporar al 
seu lloc de treball, i al temps de treball 
derivat de la disponibilitat se li aplicarà el 
que s'estableix en l'article 32 del Conveni 
sobre hores extraordinàries, pel temps 
treballat fora de la jornada habitual.  
 
No es podrà acordar la disponibilitat 
definida en aquest article en els següents 
casos: 
• Personal que faci treballs nocturns 
conforme a l'article 36 de l'Estatut dels 
treballadors. 

• Personal que sigui menor de 18 anys. 
• Personal    que    estigui   contractat   en 
qualsevol modalitat de formació. 
• Personal que estigui contractat a jornada 
parcial. 
 
No operarà la disponibilitat ni s’haurà de 
retribuir aquest complement: 
 
• Durant  els  períodes de gaudi  de 
vacances. 
• Durant els períodes de baixa. 
 
25.4 Cada hora disponible o localitzable es 
compensarà amb la quantitat establerta en 
la taula de l'annex 8 del present Conveni. 
Aquest import s'actualitzarà en la mateixa 
proporció que el salari base. 
25.5 El pagament d’aquest complement es 
realitzarà en el mes següent a la seva 
meritació. 
25.6 En cas que aquest complement ja 
estigui compensat mitjançant una altra 
retribució específica que respongui a la 
mateixa causa, aquesta es reduirà en la 
mateixa quantitat, sense que el total 
percebut sigui inferior després d'aplicar la 
compensació. 
 
Article 26. Plus nocturn. 
 
Les hores treballades durant l'horari 
comprès entre les 22.00 h i les 6.00 h es 
retribuiran amb el complement denominat 
de nocturnitat, la quantia de la qual es fixa 
amb un increment del 50% del valor de 
l'hora ordinària que correspongui, i en 
proporció al número de les hores 
treballades en horari nocturn. 
El pagament d'aquest concepte s'ajustarà 
a la següent fórmula: 
 
Plus nocturn= (salari brut anual / 
jornada anual) × 0,50. 
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S'exceptuen del que s'estableix en els 
paràgrafs anteriors, i, per tant, no hi haurà 
lloc a compensació econòmica, els 
supòsits següents: 
 

a) Les contractacions realitzades per 
a treballs que, per la seva pròpia 
naturalesa es consideren nocturns, 
tals com guardes, porters/eres, 
serens/serenes o similars que 
fossin contractats/ades per a 
desenvolupar les seves funcions 
durant la nit. 

b) Quan la persona treballadora 
afectada parcialment per l'horari 
nocturn, ja tingui compensada 
aquesta dedicació horària, 
mitjançant una altra retribució 
específica. 

 
Article 27. Plus festiu. 
 
1.- Les hores treballades durant els dies 
festius es retribuiran amb el complement 
denominat festiu, la quantia del qual es 
fixa amb un increment del 75% del valor 
de l'hora ordinària que correspongui, i en 
proporció al número de les hores 
treballades en el dia festiu, excepte 
descans compensatori. 
S'entén per dia festiu, aquell designat com 
a festiu nacional, de comunitat autònoma o 
local, i els diumenges quan coincideixi 
amb el descans setmanal de la persona 
treballadora.  
El pagament d'aquest concepte s'ajustarà 
a la següent fórmula:  
 
Plus festiu= (salari brut anual / jornada 
anual) × 0,75. 
 
2.- S'exceptuen del que s'estableix en el 
paràgraf anterior, i, per tant, no hi haurà 

lloc a compensació econòmica ni descans 
compensatori, els supòsits següents: 
a) Les contractacions realitzades per 
treballs, que per la seva pròpia naturalesa 
es considerin habitual treballar en 
diumenges i/o festius.  
b) Quan la persona treballadora afectada 
ja tingui compensada aquesta dedicació 
horària mitjançant una altra retribució 
específica. 
 
Article 29. Bestreta i préstec. 
 
Bestreta: Tot el personal de l'empresa 
tindrà dret a sol·licitar i rebre d'aquestes 
bestretes fins al límit de l'import meritat en 
el moment de la sol·licitud. 
El termini per a l'emissió d'aquesta 
bestreta no podrà ser superior a 48 hores 
laborables. 
Préstec: Tot el personal amb més de dos 
anys d'antiguitat en l'empresa podrà 
sol·licitar, per escrit, un préstec sense 
interès, fins a l'import de tres mensualitats 
del salari real, o l'import que les parts 
acordin. L'aprovació del mateix estarà 
subjecta a l'acceptació per part de 
l'empresa, així com els terminis de 
devolució. 
Es recomana que l'import a retornar 
mensualment no sigui superior a un 20% 
del salari mensual, prevalent, en tot cas, la 
voluntat i l'acord entre les parts en els 
terminis de devolució. 
 
Article 30. Jornada de treball. 
 
Durant la vigència del present Conveni la 
jornada de treball queda establerta de la 
següent manera: 
 
- Per a l'any 2019: 1772 hores anuals. 
- Per a l'any 2020: 1768 hores anuals. 
- Per a l'any 2021: 1764 hores anuals. 
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La jornada setmanal tindrà un descans de 
48 hores ininterrompudes.  
Entre el final d'una jornada i el 
començament de la següent hi haurà, com 
a mínim, 12 hores.  
 
30.1 Dret de les persones treballadores 
a la intimitat en relació amb l'entorn 
digital i a la desconnexió digital. 
 
 Les persones treballadores tenen el dret 
a, una vegada conclosa la seva jornada 
laboral, que es respecti el temps de 
descans i de vacances, així com la seva 
vida familiar i personal, fet que comporta 
no atendre comunicacions telefòniques, 
missatges ni correus electrònics, valorant-
se les diferents casuístiques i tractaments 
diferenciats que puguin existir. 
En l'àmbit de l'empresa i de forma 
negociada amb la RLT, es podrà elaborar 
un protocol que formalitzi aquest nou 
aspecte. 
Així mateix, s'iniciaran actuacions de 
comunicació i sensibilització, dirigides a 
les plantilles, als comandaments 
intermedis i a la mateixa Direcció de 
l'empresa, sobre les pautes de treball 
derivades del protocol i sobre l'ús raonable 
de les comunicacions i mitjans digitals. 
Les persones treballadores tenen dret a la 
intimitat en l'ús dels dispositius digitals 
posats a la seva disposició per l'empresa i 
enfront de l'ús de dispositius de 
videovigilància i geolocalització en els 
termes establerts en la legislació vigent en 
matèria de protecció de dades personals i 
garantia de drets digitals. 
 
Article 31. Calendari laboral. 
 
31.1. El calendari laboral comprendrà la 
distribució anual de la jornada, dels dies 
de treball, les hores diàries, els dies 

festius, descansos setmanals i altres dies 
inhàbils, sense superar, en cap cas, la 
citada jornada laboral ordinària en còmput 
anual assenyalada en l'article anterior.  
31.2. L'empresa elaborarà anualment 
l’esmentat calendari laboral d'acord amb 
les següents regles:  
a) L'empresa comunicarà a la RLT, si n'hi 
hagués, o a les persones treballadores, 
una proposta de calendari. 
b) La RLT, en un termini màxim de 15 
dies, emetrà un informe previ respecte la 
proposta de l'empresa. 
c) Valorat l'informe de la RLT, l'empresa 
fixarà el calendari definitiu que haurà de 
ser exposat en un lloc visible en cada 
centre de treball. 
31.3. Les empreses distribuiran els horaris 
concrets de treball amb la participació, 
legalment prevista de la RLT. 
31.4. Amb un preavís mínim de 10 dies, 
les empreses, per raons imprevistes i 
justificades, podran augmentar la jornada 
fins a dues hores diàries durant un màxim 
de 50 dies a l'any, i disminuir-la en 
compensació, amb els mateixos límits i pel 
mateix temps. 
31.5. En el supòsit de desacord, les parts 
es sotmeten expressament al Tribunal 
Laboral de Catalunya, per al previ i 
preceptiu tràmit de conciliació. 
 
Article 33. Vacances.  
 
Les persones treballadores tindran dret al 
gaudi de 23 dies laborables de vacances 
anuals retribuïdes. 
 
Article 35. Permisos  
 
35.1. La persona treballadora, previ avís i 
justificació, podrà absentar-se del treball, 
amb dret a remuneració, per algun dels 
motius i pel temps següent:  
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a) Quinze dies naturals en cas de 
matrimoni. 
Tindran dret igualment a aquest permís les 
unions estables de parella que es 
constitueixin d'acord amb la llei catalana 
25/2010, de 29 de juliol que regula el 
Llibre segon del Codi Civil. L'empresa 
podrà sol·licitar, en qualsevol cas, 
escriptura pública, llibre de família o un 
certificat de convivència. En cas que la 
persona treballadora hagués gaudit del 
permís per formalitzar la unió estable de 
parella, no tindrà dret a un nou permís si 
formalitza posteriorment un matrimoni amb 
la mateixa persona. 
b) Tres dies per la defunció, accident o 
malaltia greu, hospitalització o intervenció 
quirúrgica sense hospitalització que 
requereixi repòs domiciliari de parents fins 
al segon grau de consanguinitat o afinitat. 
Quan, amb tal motiu, la persona 
treballadora necessiti fer un desplaçament 
de 150 quilòmetres, o superior, el permís 
serà de cinc dies, i en el cas que no 
s'aconseguís la indicada distància, 
s'estarà al que es disposa en l'article 37.3 
b) de l'Estatut dels treballadors per a 
aquests casos. 
Els dies podran ser gaudits de manera 
discontínua dins dels 15 dies posteriors a 
la defunció i, en la resta de supòsits, fins a 
la data de l'alta mèdica. 
La persona treballadora haurà de 
comunicar els dies escollits per al gaudi el 
primer dia laborable següent al fet 
causant. En cas de situacions 
excepcionals d'impossibilitat de 
planificació de la persona treballadora, el 
preavís serà de dos dies laborables previs 
al gaudi. 
c) Dos dies per trasllat del domicili 
habitual. 
d) Pel temps indispensable, per al 
compliment d'un deure inexcusable de 

caràcter públic i personal, comprès 
l'exercici del sufragi actiu. Quan consti en 
una norma legal o convencional un 
període determinat, s'estarà al que 
aquesta disposi quant a la durada de 
l'absència i a la seva compensació 
econòmica. 
e) Per realitzar funcions sindicals o de 
representació del personal en els termes 
establerts legalment o convencionalment.  
f) Pel temps indispensable per a la 
realització d'exàmens prenatals i tècniques 
de preparació al part i, en els casos 
d'adopció, guarda amb fins d'adopció o 
acolliment, per a l'assistència a les 
sessions d'informació i preparació 
preceptives i per a la realització dels 
informes psicològics i socials preceptius 
previs a la declaració d'idoneïtat, sempre, 
en tots els casos, que hagin de tenir lloc 
dins de la jornada de treball.  
35.2. Les persones treballadores tindran 
dret a un màxim de 18 hores anuals de 
permís retribuït per acudir, pel temps 
indispensable, a visites mèdiques pròpies, 
o per acompanyar a ascendents o 
descendents i cònjuges a les seves 
respectives visites mèdiques. Igualment es 
podrà disposar d'aquestes hores per a 
l'assistència, pel temps indispensable, a 
tutories escolars dels fills i les filles o 
d'aquells que estiguin sota la tutela de la 
persona treballadora. 
El gaudi d'aquest permís haurà de 
preavisar-se amb la màxima antelació 
possible, i serà necessària una justificació 
posterior.  
35.3.  Es reconeixen els mateixos drets 
que el Conveni contempla per als i les 
cònjuges a les persones que, no havent-se 
casat, convisquin en unió estable de 
parella, d'acord amb la regulació prevista 
en la llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre 
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Segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu 
a la persona i a la família. 
 
Article 39. Suspensió del contracte de 
treball per naixement o cura de menor. 
 
39.1 El naixement, que comprèn el part i la 
cura de menor de 12 mesos, suspendrà el 
contracte de treball de la mare biològica 
durant 16 setmanes, de les quals seran 
obligatòries les sis setmanes 
ininterrompudes immediatament posteriors 
al part, que hauran de gaudir-se a jornada 
completa, per a assegurar la protecció de 
la salut de la mare. 
El naixement suspendrà el contracte de 
treball del progenitor o de la progenitora 
diferent de la mare biològica durant 16 
setmanes, de les quals seran obligatòries 
les sis setmanes ininterrompudes 
immediatament posteriors al part, que 
hauran de gaudir-se a jornada completa, 
per al compliment dels deures de cura 
previstos en l'article 68 del Codi Civil. El 
temps de gaudi s'aplicarà gradualment en 
funció del que s'estableix en l'article 39.3 
del present conveni. 
En els casos de part prematur i en aquells 
en què, per qualsevol altra causa, el 
nounat o la nounada hagi de romandre 
hospitalitzat/ada a continuació del part, el 
període de suspensió podrà computar-se, 
a instàncies de la mare biològica o de 
l'altre progenitor o l'altra progenitora, a 
partir de la data de l'alta hospitalària. 
S'exclouen d'aquest còmput les sis 
setmanes posteriors al part, de suspensió 
obligatòria del contracte de la mare 
biològica. 
En els casos de part prematur amb falta 
de pes i en aquells altres en què el nounat 
o la nounada precisi, per alguna condició 
clínica, hospitalització a continuació del 
part, per un període superior a set dies, el 

període de suspensió s'ampliarà en tants 
dies com el nascut o la nascuda es trobi 
hospitalitzat/ada, amb un màxim de 13 
setmanes addicionals, i en els termes en 
què reglamentàriament es desenvolupi. 
En el supòsit de defunció del fill o de la 
filla, el període de suspensió no es veurà 
reduït, tret que, una vegada finalitzades 
les sis setmanes de descans obligatori, es 
sol·liciti la reincorporació al lloc de treball. 
La suspensió del contracte de cadascun/a 
dels/de les progenitors/ores per la cura de 
menor, una vegada transcorregudes les 
primeres sis setmanes immediatament 
posteriors al part, podrà distribuir-se a 
voluntat d'aquells, en períodes setmanals 
a gaudir de forma acumulada o 
interrompuda, i exercitar-se des de la 
finalització de la suspensió obligatòria 
posterior al part fins que el fill o la filla 
compleixi 12 mesos. No obstant això, la 
mare biològica podrà anticipar el seu 
exercici fins a quatre setmanes abans de 
la data previsible del part El gaudi de cada 
període setmanal o, si escau, de 
l'acumulació d'aquests períodes, haurà de 
comunicar-se a l'empresa amb una 
antelació mínima de 15 dies. 
Aquest dret és individual de la persona 
treballadora sense que pugui transferir-se 
el seu exercici a l'altre/a progenitor/a. 
La suspensió del contracte de treball, 
transcorregudes les primeres sis setmanes 
immediatament posteriors al part, podrà 
gaudir-se en règim de jornada completa o 
de jornada parcial, previ acord entre 
l'empresa i la persona treballadora, i 
conforme es determini reglamentàriament. 
La persona treballadora haurà de 
comunicar a l'empresa, amb una antelació 
mínima de 15 dies, l'exercici d'aquest dret 
en els termes establerts, en el seu cas, en 
els Convenis col·lectius.  
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Quan els/les dos/dues progenitors/ores 
que exerceixin aquest dret treballin per a 
la mateixa empresa, la Direcció 
empresarial podrà limitar el seu exercici 
simultani per raons fundades i objectives, 
degudament motivades per escrit. 
39.2 En els supòsits d'adopció, de guarda 
amb finalitats d'adopció i d'acolliment, 
d'acord amb l'article 45.1 d) de l'ET la 
suspensió tindrà una durada de 16 
setmanes per a cada adoptant, 
guardador/a o acollidor/a. Sis setmanes 
hauran de gaudir-se a jornada completa 
de manera obligatòria i ininterrompuda 
immediatament després de la resolució 
judicial per la qual es constitueix l'adopció, 
o bé de la decisió administrativa de guarda 
amb finalitats d'adopció o d'acolliment. 
Les 10 setmanes restants es podran 
gaudir en períodes setmanals, de forma 
acumulada o interrompuda, dins dels 12 
mesos següents a la resolució judicial per 
la qual es constitueixi l'adopció o bé a la 
decisió administrativa de guarda amb 
finalitats d'adopció o d'acolliment. En cap 
cas un/a mateix/a menor donarà dret a 
diversos períodes de suspensió en la 
mateixa persona treballadora. El gaudi de 
cada període setmanal o, en el seu cas, 
de l'acumulació d'aquests períodes, haurà 
de comunicar-se a l'empresa amb una 
antelació mínima de 15 dies. La suspensió 
d'aquestes 10 setmanes es podrà exercitar 
en règim de jornada completa o a temps 
parcial, previ acord entre l'empresa i la 
persona treballadora afectada, en els 
termes que reglamentàriament es 
determinin. 
En els supòsits d'adopció internacional, 
quan sigui necessari el desplaçament 
previ dels/de les progenitors/ores al país 
d'origen del/de l'adoptat/ada, el període de 
suspensió previst per a cada cas en 
aquest apartat podrà iniciar-se fins a 

quatre setmanes abans de la resolució per 
la qual es constitueix l'adopció. 
Aquest dret és individual de la persona 
treballadora sense que pugui transferir-se 
el seu exercici a l'altre/a adoptant, 
guardador/a amb finalitats d'adopció o 
acollidor/a. 
La persona treballadora haurà de 
comunicar a l'empresa, amb una antelació 
mínima de 15 dies, l'exercici d'aquest dret 
en els termes establerts, si escau, en els 
Convenis col·lectius. Quan els/les 
dos/dues adoptants, guardadors/ores o 
acollidors/ores que exerceixin aquest dret 
treballin per a la mateixa empresa, 
aquesta podrà limitar el gaudi simultani de 
les 10 setmanes voluntàries per raons 
fundades i objectives, degudament 
motivades per escrit. 
En el supòsit de discapacitat del fill o de la 
filla en el naixement, adopció, en situació 
de guarda amb finalitats d'adopció o 
d'acolliment, la suspensió del contracte a 
què es refereixen els apartats anteriors 
tindrà una durada addicional de dues 
setmanes, una per a cadascun/a dels/les 
progenitors/ores. La mateixa ampliació 
procedirà en el supòsit de naixement, 
adopció, guarda amb finalitats d'adopció o 
acolliment múltiple per cada fill o filla 
diferent del primer. 
39.3 El que s'estableix en els punts 1 i 2 
s'aplicarà gradualment en la forma 
establerta per la disposició transitòria 
tretzena del Text refós de l'Estatut dels 
treballadors, afegida per l'article 218 del 
Reial decret llei 6/2019, de la següent 
manera: 
 
A partir de l'1 d'abril de 2019: 
En el cas de naixement, la mare biològica 
gaudirà completament dels períodes de 
suspensió regulats en el punt 1 del present 
article. 
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El/la progenitor/a diferent a la mare 
biològica comptarà amb un període de 
suspensió total de 8 setmanes, de les 
quals les dues primeres haurà de gaudir-
les de manera ininterrompuda 
immediatament després del part.  Les sis 
setmanes restants podran ser de gaudi 
acumulat o interromput fins que el fill o la 
filla compleixin els 12 mesos. 
La mare biològica podrà cedir a l'altre/a 
progenitor/a un període de fins a quatre 
setmanes del seu període de suspensió de 
gaudi no obligatori. 
En cas d'adopció, guarda amb finalitats 
d'adopció o acolliment, cada progenitor/a 
disposarà d'un període de permís de sis 
setmanes, per gaudir a temps complet de 
manera obligatòria immediatament 
després de la resolució judicial. 
Addicionalment a les sis setmanes de 
gaudi obligatori, els/les progenitors/ores 
podran disposar d'un total de dotze 
setmanes de gaudi voluntari que hauran 
de gaudir de manera ininterrompuda dins 
dels dotze mesos següents a la resolució 
judicial per la qual es constitueixi l'adopció 
o bé a la decisió administrativa de guarda 
amb finalitats d'adopció o d'acolliment, de 
conformitat amb el que es preveu en 
l'article 48.5 de l'ET. Cada progenitor/a 
podrà gaudir individualment d'un màxim de 
deu setmanes sobre les dotze setmanes 
totals de gaudi voluntari, quedant les 
restants sobre el total de les dotze 
setmanes a la disposició del altre 
progenitor/a. Quan els dos progenitors que 
exerceixin aquest dret treballin per a la 
mateixa empresa, aquesta podrà limitar el 
gaudi simultani de les dotze setmanes 
voluntàries per raons fundades i 
objectives, degudament motivades per 
escrit. 
 
 

A partir de l'1 de gener de 2020: 
En el cas de naixement, l'altre/a 
progenitor/a comptarà amb un període de 
suspensió total de 12 setmanes, de les 
quals les quatre primeres haurà de gaudir-
les de manera ininterrompuda 
immediatament després del part.  
Les 8 restants podran ser de gaudi 
interromput fins que el fill o la filla 
compleixi 12 mesos. 
La mare biològica podrà cedir a l'altre/a 
progenitor/a un període de fins a dues 
setmanes del seu període de suspensió de 
gaudi no obligatori. 
En el cas d'adopció, guarda amb finalitats 
d'adopció o acolliment, cada progenitor/a 
disposarà d'un període de suspensió de 6 
setmanes a gaudir a temps complet de 
manera obligatòria i ininterrompuda 
immediatament després de la resolució 
judicial per la qual es constitueix l'adopció 
o bé de la decisió administrativa de guarda 
amb finalitats d'adopció o d'acolliment. 
Junt a les sis setmanes de gaudi 
obligatori, els progenitors/ores podran 
disposar d'un total de 16 setmanes de 
gaudi voluntari que hauran de gaudir de 
manera ininterrompuda dins dels 12 
mesos següents a la finalització del 
període anterior de conformitat amb el que 
es preveu en l'article 48.5 de l'ET. 
Cada progenitor/a podrà gaudir 
individualment d'un màxim de 10 
setmanes sobre les 16 setmanes totals de 
gaudi voluntari, quedant les restants sobre 
el total de les 16 setmanes a la disposició 
de l'altre/a progenitor/a. 
 
A partir d'1 de gener de 2021: 
Cada progenitor/a gaudirà d'un període de 
suspensió del contracte de treball de 16 
setmanes, incloent sis setmanes de  
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permís obligatori ininterromput i 
immediatament posterior al part, l'adopció 
o la guarda amb finalitats d'adopció i 
d'acolliment, per a cadascun/a 
d'ells/d'elles, sent d'aplicació íntegra la 
nova regulació disposada en la present 
llei. 
39.4 En el supòsit de risc durant l'embaràs 
o de risc durant la lactància natural, en els 
termes previstos en l'article 26 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, la suspensió del 
contracte finalitzarà el dia en què s'iniciï la 
suspensió del contracte per maternitat 
biològica o el/la lactant compleixi nou 
mesos, respectivament, o, en tots dos 
casos, quan desaparegui la impossibilitat 
de la treballadora de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un 
altre compatible amb el seu estat. 
 
Article 40. Permís per cura del lactant. 
 
40.1 En els supòsits de naixement de fill/a, 
guarda amb fins d'adopció, adopció o 
acolliment, per a la lactància del/de la 
menor fins que aquest/a compleixi nou 
mesos, les persones treballadores tindran 
dret a una hora d'absència del treball, que 
podran dividir en dues fraccions. La 
durada del permís s'incrementarà 
proporcionalment en els casos de part, 
adopció o acolliment múltiples. 
Qui exerceixi aquest dret, per la seva 
voluntat, expressada formalment amb 
anterioritat al moment de la seva 
reincorporació després del període de 
maternitat, podrà substituir aquest dret per 
un permís retribuït de 14 dies laborables 
amb la mateixa finalitat, per a gaudir de 
manera ininterrompuda a continuació de 
l'alta per maternitat, o si escau, paternitat. 
Aquest permís constitueix un dret 
individual de les persones treballadores 

sense que pugui transferir-se el seu 
exercici a l'altre/a progenitor/a, adoptant, 
guardador/a o acollidor/a. No obstant això, 
si dues persones treballadores de la 
mateixa empresa exerceixen aquest dret 
pel mateix subjecte causant, Direcció 
empresarial podrà limitar el seu exercici 
simultani per raons justificades de 
funcionament de l'empresa, que haurà de 
comunicar per escrit. 
Quan tots dos/dues progenitors/ores, 
adoptants, guardadors/ores o 
acollidors/ores exerceixin aquest dret amb 
la mateixa durada i règim (exercici 
corresponsable), el període de gaudi 
podrà ampliar-se fins que el/la lactant 
compleixi 12 mesos, amb reducció 
proporcional del salari a partir del 
compliment dels nou mesos. 
40.2 En els supòsits de naixements de 
fills/filles prematurs/es o que, per 
qualsevol causa, hagin de continuar 
hospitalitzats/ades després d'aquest, el 
pare o la mare tenen dret a absentar-se 
del treball durant una hora diària. Així 
mateix, tindran dret a reduir la seva 
jornada de treball fins a un màxim de dues 
hores, amb la disminució proporcional del 
salari. Per al gaudi d'aquest permís 
s'estarà al que es preveu en l'article 37.7 
de l'Estatut dels treballadors. 
 
Article 41.  
Reducció de jornada per cures.  
 
41.1 Qualsevol persona treballadora que 
tingui a la seva cura directa un/a menor de 
12 anys o una persona amb discapacitat 
psíquica, física o sensorial, sempre que no 
exerceixi una activitat retribuïda, té dret a 
una reducció de la jornada de treball, amb 
la disminució proporcional del salari, entre, 
almenys, un vuitè i un màxim de la meitat 
de la durada d'aquella. 
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Tindrà el mateix dret qui requereixi 
encarregar-se de la cura directa d'un/a 
familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que, per raons 
d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-
se per si mateix/a i que no exerceixi cap 
activitat retribuïda. 
El/la progenitor/a, adoptant, guarda amb 
finalitats d'adopció o acollidor/a de 
caràcter preadoptiu o permanent tindrà 
dret a una reducció de la jornada de 
treball, amb la disminució proporcional del 
salari, d' almenys, la meitat de la durada  
d'aquella, per a la cura, durant 
l'hospitalització i tractament continuat, 
del/de la menor al seu càrrec afectat/ada 
per càncer (tumors malignes, melanomes i 
carcinomes), o per qualsevol altra malaltia 
greu que impliqui un ingrés hospitalari de 
llarga durada i requereixi la necessitat de 
la seva cura directa, continua i permanent, 
acreditada per l'informe del Servei Públic  
 
41.2 La concreció horària i la determinació 
del període de gaudi del permís de 
lactància i la reducció de jornada per tenir 
a la seva cura un/a menor o un/a familiar 
dels previstos en aquest article 
correspondrà a la persona treballadora 
dins de la seva jornada ordinària. La 
persona treballadora, excepte força major, 
haurà de preavisar a l'empresa amb una 
antelació de 15 dies precisant la data en 
què iniciarà i finalitzarà el permís de 
lactància o la reducció de jornada.  
 
Article 77. Teletreball 
 
Dins de l'àmbit de l'empresa es podran 
establir condicions de teletreball sota els 
principis establerts en l'Acord marc 
Europeu de Teletreball. 

Tindrà la consideració de teletreball el que 
s'hagi formalitzat conforme al que marca 
l'Acord marc Europeu de Teletreball, amb 
la corresponent modificació o ampliació 
del contracte de treball. 
Les persones teletreballadores tindran els 
mateixos drets garantits en la llei i en 
aquest Conveni col·lectiu pel que fa a les 
condicions d'ocupació aplicables a les 
persones treballadores comparables que 
presten la seva relació laboral en els locals 
de l'empresa, excepte les quals derivin de 
la pròpia naturalesa del treball realitzat 
fora de les instal·lacions. 
Donat el caràcter individual i voluntari del 
teletreball, l'empresa i la persona 
treballadora afectada fixaran les 
condicions d'aquesta forma de treball, 
excepte en els aspectes en els quals 
pogués existir un acord col·lectiu amb la 
RLT, en els quals s'estarà als acords. 
Totes les qüestions relatives als 
equipaments de treball, responsabilitat i 
costos seran definits clarament abans 
d'iniciar el teletreball. L'empresa està 
encarregada de facilitar, instal·lar i 
mantenir els equips necessaris per al 
teletreball, excepte acord pel qual 
s'estableixi que la persona treballadora 
utilitzi el seu propi equip. Si el teletreball 
es realitza de manera regular, l'empresa 
cobrirà els costos directament originats per 
aquest treball, en particular els lligats a les 
comunicacions. 
L'empresa també serà responsable de la 
protecció de la seguretat i salut 
professionals de la persona treballadora, 
conforme a la legislació i recomanacions 
vigents. 
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ANNEX 1 
Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya 

Taules salarials any 2019 

Grup professional Salari Anual 
Salari Mensual 

(14 pagues) 
Salari Mensual 
(16,5 pagues) 

GRUP 1 25.815,37 € 1.843,96 € 1.564,57 € 

GRUP 2 21.726,98 € 1.551,93 € 1.316,79 € 

GRUP 3 Nivell 1 21.026,10 € 1.501,86 € 1.274,31 € 

GRUP 3 Nivell 2 20.208,42 € 1.443,46 € 1.224,75 € 

GRUP 4 Nivell 1 19.157,12 € 1.368,37 € 1.161,04 € 

GRUP 4 Nivell 2 18.923,49 € 1.351,68 € 1.146,88 € 

GRUP 5 Nivell 1 18.689,88 € 1.334,99 € 1.132,72 € 

GRUP 5 Nivell 2 18.456,25 € 1.318,30 € 1.118,56 € 

GRUP 5 Nivell 3 17.660,14 € 1.261,44 € 1.070,31€ 

GRUP 6 Nivell 1 17.171,32 € 1.226,52 € 1.040,69 € 

GRUP 6 Nivell 2 15.419,14 € 1.101,37 € 934,49 € 

GRUP 6 Nivell 3 14.245,84 € 1.017,56 € 863,38 € 

GRUP 7 Nivell 1 14.017,42 € 1.001,24 € 849,54 € 

GRUP 7 Nivell 2 12.966,11 € 926,15 € 785,82 € 

GRUP 7 Nivell 3 12.479,83 € 891,42 € 756,35 € 

 
ANNEX 2 

Dietes 2019 
L'import de les dietes queda establert en els següents valors: 

 
Dieta completa 57,81 € 
Mitja dieta 24,53 € 
Menjar 9,94 € 
Quilometratge 0,31 € 
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ANNEX 3 
Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya 

Taules salarials any 2020 

Grup professional Salari Anual 
Salari Mensual 

(14 pagues) 

Salari 
Mensual 

(16,5 pagues) 

GRUP 1 26.331,68 € 1.880,83 € 1.595,86 € 

GRUP 2 22.161,52 € 1.582,97 € 1.343,12 € 

GRUP 3 Nivell 1 21.446,62 €  1.531,90 € 1.299,80 € 

GRUP 3 Nivell 2 20.612,59 € 1.472,33 € 1.249,25 € 

GRUP 4 Nivell 1 19.540,27 € 1.395,73 € 1.184,26 € 

GRUP 4 Nivell 2 19.301,96 € 1.378,71 € 1.169,82 € 

GRUP 5 Nivell 1 19.063,68 € 1.361,69 € 1.155,37 € 

GRUP 5 Nivell 2 18.825,37 € 1.344,67 € 1.140,93 € 

GRUP 5 Nivell 3 18.013,34 € 1.286,67 € 1.091,72 € 

GRUP 6 Nivell 1 17.514,74 € 1.251,05 € 1.061,50 € 

GRUP 6 Nivell 2 15.727,53 € 1.123,39 € 953,18 € 

GRUP 6 Nivell 3 14.530,76 € 1.037,91 € 880,65 € 

GRUP 7 Nivell 1 14.297,77 € 1.021,27 € 866,53 € 

GRUP 7 Nivell 2 13.225,43 € 944,67 € 801,54 € 

GRUP 7 Nivell 3 12.729,43 € 909,24 € 771,48 € 

 
ANNEX 4 

Dietes 2020 
L'import de les dietes queda establert en els següents valors: 

 
Dieta completa 58,97 € 
Mitja dieta 25,02 € 
Menjar 10,14 € 
Quilometratge 0,32 € 
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ANNEX 5 
 

Conveni col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya 
Taules salarials any 2021 

Grup professional Salari Anual 
Salari Mensual 

(14 pagues) 

Salari 
Mensual 

(16,5 pagues) 

GRUP 1 26.805,65 € 1.914,69 € 1.624,58 € 

GRUP 2 22.560,43 € 1.611,46 € 1.367,30 € 

GRUP 3 Nivell 1 21.832,67 € 1.559,48 € 1.323,19 € 

GRUP 3 Nivell 2 20.983,62 € 1.498,83 € 1.271,73 € 

GRUP 4 Nivell 1 19.891,99 € 1.420,86 € 1.205,57 € 

GRUP 4 Nivell 2 19.649,39 € 1.403,53 € 1.190,87 € 

GRUP 5 Nivell 1 19.406,82 € 1.386,20 € 1.176,17 € 

GRUP 5 Nivell 2 19.164,23 € 1.368,87 € 1.161,47 € 

GRUP 5 Nivell 3 18.337,58 € 1.309,83 € 1.111,37 € 

GRUP 6 Nivell 1 17.830,00 € 1.273,57 € 1.080,61 € 

GRUP 6 Nivell 2 16.010,62 € 1.143,62 € 970,34 € 

GRUP 6 Nivell 3 14.792,31 € 1.056,59 € 896,50 € 

GRUP 7 Nivell 1 14.555,13 € 1.039,65 € 882,13 € 

GRUP 7 Nivell 2 13.463,49 € 961,68 € 815,97 € 

GRUP 7 Nivell 3 12.958,56 € 925,61 € 785,37€ 

 
Annex 6 

Dietes 2021 
L'import de les dietes queda establert en els següents valors: 

 
Dieta completa 60,03 € 
Mitja dieta 25,47 € 
Menjar 10,32 € 
Quilometratge 0,32 € 
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ANNEX 7 
 

Plus idiomes 
 

Grup professional 
Plus mensual 
idiomes 2019 

Plus mensual 
idiomes 2020 

Plus mensual 
idiomes 2021 

GRUP 1 107,56 € 109,72 € 111,69 € 

GRUP 2 90,53 € 92,34 € 94,00 € 

GRUP 3 Nivell 1 87,61 € 89,36 € 90,97 € 

GRUP 3 Nivell 2 84,20 € 85,89 € 87,43 € 

GRUP 4 Nivell 1 79,82 € 81,42 € 82,88 € 

GRUP 4 Nivell 2 78,85 € 80,42 € 81,87 € 

GRUP 5 Nivell 1 77,87 € 79,43 € 80,86 € 

GRUP 5 Nivell 2 76,90 € 78,44 € 79,85 € 

GRUP 5 Nivell 3 73,58 € 75,06 € 76,41 € 

GRUP 6 Nivell 1 71,55 € 72,98 € 74,29 € 

GRUP 6 Nivell 2 64,25 € 65,53 € 66,71 € 

GRUP 6 Nivell 3 59,36 € 60,54 € 61,63 € 

GRUP 7 Nivell 1 58,41 € 59,97 € 60,65 € 

GRUP 7 Nivell 2 54,03 € 55,11 € 56,10 € 

GRUP 7 Nivell 3 52,00€ 53,04 € 53,99 € 
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Annex 8 
Plus disponibilitat 

 

Grup 
professional 

2019 2020 2021 

Hora 
disponible 

Hora 
nocturna 

disponible / 
Hora 

disponible 
25 de 

desembre i 1 
de gener 

Hora 
disponible 

Hora 
nocturna 

disponible / 
Hora 

disponible 
25 de 

desembre i 1 
de gener 

Hora 
disponible 

Hora 
nocturna 

disponible / 
Hora 

disponible 
25 de 

desembre i 1 
de gener 

GRUP 1 2,18 € 3,28 € 2,23 € 3,35 € 2,27 € 3,41 € 

GRUP 2 1,84 € 2,76 € 1,88 € 2,82 € 1,91 € 2,87 € 

GRUP 3 Nivell 1 1,78 € 2,67 € 1,82 € 2,72 € 1,85 € 2,77 € 

GRUP 3 Nivell 2 1,71 € 2,57 € 1,74 € 2,62 € 1,77 € 2,67 € 

GRUP 4 Nivell 1 1,63 € 2,42 € 1,66 € 2,47 € 1,69 € 2,52 € 

GRUP 4 Nivell 2 1,60 € 2,40 € 1,64 € 2,45 € 1,67 € 2,49 € 

GRUP 5 Nivell 1 1,58 € 2,37 € 1,62 € 2,42 € 1,64 € 2,46 € 

GRUP 5 Nivell 2 1,56 € 2,34 € 1,59 € 2,39 € 1,63 € 2,43 € 

GRUP 5 Nivell 3 1,49 € 2,23 € 1,52 € 2,28 € 1,55 € 2,32 € 

GRUP 6 Nivell 1 1,45 € 2,17 € 1,48 € 2,22 € 1,51 € 2,26 € 

GRUP 6 Nivell 2 1,30 € 1,96 € 1,33 € 2,00 € 1,36 € 2,03 € 

GRUP 6 Nivell 3 1,20 € 1,80 € 1,22 € 1,84 € 1,25 € 1,87 € 

GRUP 7 Nivell 1 1,19 € 1,78 € 1,21 € 1,82 € 1,24 € 1,85 € 

GRUP 7 Nivell 2 1,10 € 1,65 € 1,12 € 1,68 € 1,14 € 1,71 € 

GRUP 7 Nivell 3 1,05 € 1,57 € 1,07 € 1,61 € 1,09 € 1,63 € 
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ANNEX 9 
TAULA D’EQUIVALÈNCIES 

Categories Grup professional 

Titulat/ada de grau superior GRUP 1 

Titulat/ada de grau mig 
GRUP 2 

Cap Superior (oficials majors) 
Cap de primera, Cap d’equip informàtic, Analistes, 
Programadors/ores d’ordinadors, Caps de delineació 

GRUP 3 Nivell 1 

Cap de segona, Programadors/ores de maquines auxiliars, 
Administradors/ores test, Coordinador/a tractament de 
qüestionari, Caps d’exportació, Delineants projectistes, 
Intèrprets jurats; 

GRUP 3 Nivell 2 

Encarregats/ades GRUP 4 Nivell 1 
Oficial de primera, Controladors/ores, Operadors/ores, 
Delineants, Caps de maquines bàsiques, Tabuladors/ores, 
Secretaris/àries de direcció; Taquimecanògrafs/ògrafes; 
Gestors/res de recobraments 

GRUP 4 Nivell 2 

Perforistes, Verificadors/ores, Classificadors/ores, Oficial de 
primera, Conductor/a 

GRUP 5 Nivell 1 

Oficial de segona, Coordinador/a d’estudis, Cap d' enquestes, 
Inspectors/ores entrevistes 

GRUP 5 Nivell 2 

Oficial de segona d' oficis varis; Mecànics/mecàniques; 
Fusters/eres; electricistes; Lector/a de comptadors1,  

GRUP 5 Nivell 3 

Dibuixants, Operadors/ores màquines bàsiques, 
Entrevistadors/ores, enquestadors/ores, Conserges majors 

GRUP 6 Nivell 1 

Ajudants operadors, Reproductors/ores de plànols, 
Operadors/ores multicopistes i fotocopiadores 

GRUP 6 Nivell 2 

Auxiliar GRUP 6 Nivell 3 

Conserges, Mossos/Mosses, Peons/ones GRUP 7 Nivell 1 

Auxiliar de primera ocupació2, Ordenances, vigilants GRUP 7 Nivell 2 

Netejadors/es GRUP 7 Nivell 3 
 
1Quan el lector/a de comptadors, a més de les funcions pròpies de lectura de consums dels comptadors de subministrament 
(aigua, gas i electricitat, etc.), realitzi funcions de verificació i inspecció, com les de precintatge /desprecintatge dels mòduls, 
plafons, armaris de protecció elèctrica així com en els mateixos equips de mesura; ubicacions, notificacions o possibles parts 
d'incidències en els equips de lectura (ruptures, fraus, manipulació de comptadors, avaria dels comptadors.), quedaran 
assimilades al grup 5 nivell 1.  
2La persona contractada com a auxiliar de primera ocupació podrà romandre en el grup i nivell indicat en el present Conveni 
col·lectiu per un període màxim de 18 mesos; transcorregut aquest termini se li haurà de reconèixer el grup i nivell 
corresponent a les seves funcions. 
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