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Vigència 

 

 

El Conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat, aplicant-se únicament al personal que es trobi en actiu en els clubs. 

 

Els seus efectes econòmics es remuntaran, per al personal en actiu a la data de la 

seva publicació, al 1r de gener de 2017, donant lloc a l'abonament de les diferències 

que corresponguin per aplicació de les noves taules salarials. 

 

Mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre de 2019, prorrogant-se per 

successius períodes d'una anualitat, si no hi ha denúncia expressa de qualsevol de les 

parts, amb un mes d'antelació a la a la data d'acabament inicial del Conveni o de 

qualsevol de les seves pròrrogues. 

 

Les organitzacions signants del present conveni acordem que l'augment salarial 

pactat per als anys 2020, 2021 i 2022 serà de l'1,8% anual. 

 

Així mateix, s'acorda que el grup 5 passarà a percebre l'any 2020 un salari basi en 

taules salarials de 933,33 euros. En aquest any el salari serà l'exposat sense cap 

increment afegit. A partir de 2021 s'aplicarà l'increment salarial previst per a la resta 

del conveni, és a dir, un 1,8% anual. 

 

L'increment anteriorment acordat tindrà efectes Retroactius a 1 de gener de 

2020. 

 

Les empreses hauran de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini 

màxim de tres mesos des de la publicació de les presents taules salarials en el DOGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita la nostra pàgina web 

www.fesmcugt.cat 

Convenis – Legislació – Notícies – Enllaços 

 

Assessoria laboral de la FeSMC-UGT 

Rambla del Raval, 29-35, 4a Planta 

08001 Barcelona 

Tel. 93 304 68 06/03 
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Article 11. Classificació del personal 

 

GRUP EQUIPARACIÓ

Grup 1

Director del Club, Gerent, Director 

Esportiu, Apoderat General.

Grup 2

Cap Administratiu, Entrenador, 

Coordinador d' Equips, Encarregat 

de Manteniment, Encarregat de 

Personal i Fisioterapeuta.

Grup3

Comptable, Oficial Administratiu, 

Entrenador, Ajudant, Monitor, 

Socorrista, Cuiner, Cambrer, 

Maquinista 1r, Oficial 1ª Oficis 

diversos, Massatgista i Supervisor 

de Neteja.

Grup 4

Auxiliar Administratiu, Oficial 2ª 

d'Oficis Diversos, Telefonista, 

Conserge i Recepcionista.

Grup 5

Peó. Empleat de Neteja, 

Encarregat de Cabina, Ajudant de 

Cuina, Ajudant de Cambrer, 

Guarda Nocturn i Control 

d'Accessos.

CLASSIFICACIÓ DEL PERSONAL

 

 

Article 12. Promoció del personal dels clubs 

de natació. 

 

S'acorda com a criteri d'ascens, promoció i 

ampliacions de jornada dels clubs de natació, 

donar preferència als treballadors i 

treballadores del propi club, per tal que siguin 

aquests els que ocupin les vacants o llocs de 

treball de nova creació o ampliïn la seva 

jornada laboral, que es puguin produir en la 

seva mateixa àrea (administració, 

manteniment, esportiva, o en una altra), quan 

compleixin els requisits necessaris. 

L'ampliació de jornada o provisió de vacants 

per als llocs de treball de Direcció o que 

impliquin un comandament són de lliure 

designació per part de l'empresari. No obstant 

això, es pot convocar concurs entre els 

treballadors. 

 

 

Per a la resta de treballadors, quan el Club 

necessiti cobrir un lloc de treball o cobrir una 
ampliació de jornada d'un lloc existent, ho 

comunicarà als treballadors del Club per escrit 

a través del mitjà que el Club tingui al seu 

abast, per tal de complir els criteris de 

preferència en la promoció o ampliació de 

jornada i la valoració de la formació i 

experiència. El Club valorarà els aspirants 

atenent a: 

 - La superació satisfactòria de les proves que 

es produeixin a l'efecte. 

- La titulació requerida per al lloc de treball. 

- El coneixement del lloc de treball, les funcions 

a desenvolupar i l'experiència per desenvolupar 

les funcions, per haver realitzat substitucions. 

- La formació contínua i de reciclatge, 

mitjançant la participació i superació de les 

accions formatives promogudes pel propi Club 

o la formació que hagi pogut adquirir el 

treballador voluntàriament fora del Club. 

 

El Club informarà els representants dels 

treballadors per escrit dels processos de 

selecció dels llocs de treball vacants (no 

suplències) que es realitzin, i de les 

ampliacions de jornades que es produeixin. 

 

Article 13. Increments retributius. 

 

Per als anys 2017, 2018 i 2019 l'augment dels 

salaris pactats serà del 1,6% per any. 

La Taula negociadora del Conveni col·lectiu es 

reunirà a la segona quinzena del mes de gener 

de 2018 a l'efecte de valorar la situació 

econòmica i la seva possible repercussió, si 

escau, en l'àmbit d'aquest Conveni col·lectiu. 

Els Clubs disposaran d'un termini de 4 mesos a 

partir de la data de signatura del Conveni 

col·lectiu per pagar els increments 

corresponents de l'any 2017, llevat de que hi 

hagi acord entre els representants d'un club i 

els representants legals dels treballadors o, en 

el seu defecte els treballadors que es designin, 

per ampliar el termini anteriorment exposat per 

necessitats econòmiques del Club. 
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Article 22. Roba de treball. 

 

Per tal d'establir uns criteris mínims en els 

clubs de natació, s'estableix la següent 

definició d'equip de treball necessari per als 

treballadors i treballadores dels mateixos. No 

serà obstacle que en atenció a la tipologia 

d'instal·lacions i serveis, es concreti amb la 

representació legal dels treballadors una altra 

tipologia de roba de treball adequada a la 

realitat del mateix. En aquells Clubs en els que 

no existeixi representació legal dels 

treballadors, l'empresa designarà a la persona 

responsable per dur a terme aquestes funcions. 

En relació amb la roba de treball dels clubs de 

natació, s'estableixen els aspectes bàsics 

seguint un criteri d'imatge, identificació, 

seguretat, idoneïtat i lògica corporativa sobre 

roba del personal. 

S'estableixen tres trams en el volum de roba 

que s'ha d'entregar o mantenir a tots 

treballadors que aniran en funció del volum 

d'hores contractades (mitja anual) i sempre que 

s'hagi superat el període de prova inicial. 

Els Clubs facilitaran als treballadors que iniciïn 

la seva relació laboral el següent material: 

 

 

Material Fins a 10 h.

Entre      

11 h i 20 
Més de 20 h

Peces màniga curta 1 2 3

Pantalons curts/malles 1 2 2

Dessuadora 1 1 1

Bates 1 2 2

Peces màniga curta 1 1 2

Peces màniga llarga 1 1 2

Calçat 1 1 1

TÈCNICS DE SALA DE FITNESS

PERSONAL DE DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I 

RELACIONS PÚBLIQUES I VIGILÀNCIA

PERSONAL D'ESTÈTICA,MASSATGE O ÀREA TERMAL

* Si el Club exigeix uniformitat, la facilitarà.

 

Material Fins a 10 h.

Entre      

11 h i 20 
Més de 20 h

Peces màniga curta 2 3 4

Peces màniga llarga 1 1 2

Pantalons curts 1 2 2

Pantalons llargs 1 1 2

Calçat 1 1 2

Botes d'aigua 1 1 1

Peces màniga curta 1 1 2

Peces màniga llarga 1 1 2

Pantalons llargs 1 1 1

Dessuadora 1 1 1

Peces de màniga curta 2 2 3

Pantalons curts 1 1 2

Tovallola 1 1 1

Casquets de bany 1 2 3

Banyadors 1 2 2

Xancletes 1 1 1

Peces màniga curta 2 2 3

Pantalons curts 1 1 2

Motxilla 1 1 1

Dessuadora 1 1 2

Xancletes 1 1 1

Peces màniga curta 2 3 4

Pantalons curts/malles 1 2 2

Dessuadora 1 1 1

Tiquet calçat 1 1 2

* Per treballs a l'exterior a l'hivern s'entregaran uns 

pantalons llargs.

ENTRENADORS I AJUDANTS

TÈCNICS D'ACTIVITATS DIRIGIDES (d'aigua i terra)

* Els tècnics que facin activitats genèriques i també cycling 

tindran 2 T. Calçat.

PERSONAL DE MANTENIMENT I NETEJA

* Les botes d'aigua s'entregaran si son necessàries per 

desenvolupar la seva tasca.

PERSONAL D'ATENCIÓ AL CLIENT

* Aquest material sempre dependrà de la política de 

vestimenta del Club.

TÈCNICS DE NATACIÓ I SOCORRISTES

* Si és necessari per la realització de les seves tasques 

s'entregaran dos xiulets.

 



VII Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya 2017-2019 

 

Federació de Serveis, Mobilitat i Consum – UGT de Catalunya | 6 

La roba és renovarà en funció del 

deteriorament de la mateixa, quan el 

treballador tingui una necessitat ho demanarà 

al seu responsable que li farà entrega. 

Igualment, en el mes de juny, conjuntament 

amb la representació legal dels treballadors es 

durà a terme un revisió de les necessitats de 

roba dels treballadors per part dels 

responsables/coordinadors. La durabilitat de la 

roba seguirà un criteri lògic en funció de la 

tipologia, qualitat i ús. 

Als treballadors eventuals contractats 

únicament per al període d'un trimestre, se'ls 

facilitarà l'equipament bàsic i necessari i un 

recanvi per desenvolupar el seu treball El 

personal que realitzi manipulació de productes 

tòxics o realitzi treballs de risc, se'l dotarà dels 

mitjans de protecció adequats, tal i com indica 

la normativa vigent. 

Així mateix, es dotarà als treballadors dels 

equips de protecció individual necessaris per 

desenvolupar la seva activitat de conformitat a 

la normativa aplicable.  

El treballador estarà obligat a portar en tot 

moment la roba de treball reglamentària, i 

l'empresa i els treballadors vetllaran per què 

aquesta es porti de forma adequada (neta i no 

deteriorada). 

L'empresa, adequarà un espai per a que el 

personal pugui canviar-se de roba, on hi hagi 

lavabo, armaris i dutxa, llevat en els casos que 

per impossibilitat de l'espai no es pugui habilitar 

el mateix. En aquest darrer supòsit, es podran 

utilitzar els espais comuns del Club. 

 

Article 24. Jornada de treball. 

 

La jornada anual serà de 1.784 hores de treball 

efectius. Per a la distribució de la jornada anual 

haurà de respectar-se en tots els casos els 

descansos setmanals, festius i períodes de 

vacances. 

L'empresa podrà distribuir de manera irregular 

al llarg de l'any la jornada de treball de 

conformitat amb la normativa vigent. 

Les possibles modificacions d'horari per 

aplicació de la distribució irregular de la jornada 

s'hauran de preavisar al treballador amb una 

antelació mínima de 5 dies, tal com estableix 

l'article 34.2 de l'Estatut dels treballadors. 

En jornades continuades superiors a 6 hores 

s'establirà un temps de descans, d'entrepà, de 

20 minuts de durada, o de 10 minuts en 

jornades continuades de 4 a 6 hores, que tindrà 

la consideració de temps de treball efectiu. 

Els esmentats descansos s'hauran de realitzar 

de tal manera que sempre es garanteixi 

l'activitat del servei. 

 

Article 26. Descans setmanal i festes. 

 

Els treballadors tindran dret a un descans 

setmanal, de dos dies ininterromputs. 

Els dies 25 de desembre i 1r gener seran dies 

festius a tots els efectes, no susceptibles de 

compensació ni retribució extraordinària. No 

obstant això, en els esmentats dies, s'haurà de 

garantir, si els clubs el necessiten, els serveis 

de manteniment i vigilància de les instal·lacions 

dels clubs. 

L'establert en el paràgraf anterior no serà 

d'aplicació als clubs que tinguin fixades en les 

esmentades dates celebracions de 

competicions amb caràcter tradicional, o en 

aquells que de mutu acord amb els seus 

treballadors, decideixin celebrar-les o 

implantar-les. 

 

Article 31. Permisos retribuïts. 

 

Els treballadors i treballadores tenen dret als 

permisos retribuïts regulats a l'article 37 de 

l'Estatut dels treballadors, amb les millores que 

seguidament s'indiquen: 

 

a) Naixement d'un fill: 4 dies si es produeix a la 

localitat de residència i 6 si té lloc fora d' ella, 

possibilitant-ne que els dies puguin ser presos 

de forma discontínua dins dels 15 dies 

posteriors al fet causant. 

b) En els permisos per mort de parents fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat, es 

possibilitarà que els dies puguin ser presos de 

forma discontínua dins dels 15 dies posteriors 

al fet causant. 
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c) S'estableix un permís retribuït, de 24 hores 

de durada, a favor de tots els treballadors 

contractats a temps complet, compresos en 

l'àmbit d'aplicació del present conveni, per a 

assumptes propis. Per al personal eventual, o 

contractes a temps parcial s'aplicarà la 

proporció que resulti de la durada del seu 

contracte o de la seva jornada respectivament. 

El gaudi de l'esmentat permís haurà de tenir 

lloc, necessàriament, dins de la jornada 

laboral del treballador. 

El treballador que desitgi utilitzar l'esmentat 

permís haurà de sol·licitar-lo amb una antelació 

mínima de tres dies hàbils a la Direcció del 

Centre, a fi de possibilitar la seva substitució i 

no perjudicar l'organització del servei. 

Quan el permís retribuït per a assumptes propis 

s'utilitzi per a visites mèdiques del propi 

treballador o dels seus ascendents o 

descendents, n'hi haurà prou amb un preavís 

mínim de 24 hores. 

En el supòsit de què a l'acabament de la relació 

laboral el treballador hagi gaudit de més hores 

de les que li corresponien, el club podrà deduir 

de la liquidació el valor econòmic de les 

mateixes calculat a raó de l'hora ordinària. 

d) Els treballadors per lactància d'un fill menor 

de 9 mesos, tindrà dret a una hora d'absència 

del treball, que podrà dividir en dues fraccions. 

La dona, per la seva voluntat, expressada 

formalment anteriorment al moment de la seva 

reincorporació després del període de 

maternitat, podrà substituir aquest dret per una 

reducció de la seva jornada en mitja hora amb 

la mateixa finalitat o acumular el seu gaudi en 

14 dies feiners a celebrar de forma 

interrompuda a continuació de l'alta per 

maternitat. 

La durada d'aquests permisos s'incrementarà 

proporcionalment en els supòsits de part o 

adopció múltiple de menors de 9 mesos. La 

concreció horària i la determinació del període 

de gaudi del permís de lactància corresponen 

al treballador, dins de la seva jornada ordinària. 

D'aquest permís podran gaudir indistintament la 

mare o el pare en cas que ambdós treballin. El 

treballador haurà de preavisar l'empresari amb 

7 dies d'antelació, la data en la qual es 

reincorporarà a la seva jornada ordinària. 

Article 32. Condicions més beneficioses. 

 

Es respectaran les condicions més 

beneficioses que poguessin existir en matèria 

de jornada, descansos, horaris i festius. 

 

Article 35. Jubilació 

 

I. Jubilació parcial: en matèria de jubilació 

parcial s'estarà allò que es determini 

normativament a cada moment 

a) Pel Text Refós de la Llei General de la 

Seguretat Social i l'article 12.6 de l'Estatut dels 

treballadors, els treballadors podran sol·licitar 

del Club la jubilació parcial amb la reducció de 

la jornada en els límits legalment previstos, 

quan reuneixin els requisits establerts i, 

especialment, el de l'edat que no podrà ser 

inferior a la legalment establerta a cada 

moment per a accedir a aquesta situació. 

b) La sol·licitud s'ha de remetre al Club amb 

una antelació mínima de 3 mesos a la data 

prevista de jubilació parcial. El Club estudiarà 

la sol·licitud i donarà resposta en un termini 

màxim de 30 dies. 

c) El temps de la jornada de treball que 

correspongui s'acumularà per a la seva 

realització a jornada completa en els mesos 

immediatament següents a la jubilació parcial, 

sense perjudici que el treballador i el Club 

arribin a un acord diferent respecte a la forma 

(a temps parcial o a temps complet) i dates o 

períodes en què haurà de realitzar-se la 

prestació de serveis corresponents a la jornada 

parcial. 

d) Fins que el treballador jubilat parcialment 

accedeixi a la jubilació completa o com a mínim 

fins que arribi a l'edat ordinària de jubilació el 

Club haurà de mantenir un nou contracte de 

relleu segons l'establert en l'article 12.7 de 

l'Estatut dels treballadors. 

 

II. Jubilació per compliment de l'edat 

ordinària de jubilació. 

De conformitat amb el que s'estableix en la 

Disposició Addicional Desena de l'Estatut dels 

treballadors, sobre les clàusules dels Convenis 

col·lectius referides al compliment de l'edat 

ordinària de jubilació, aquesta serà obligatòria 
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pel compliment per part de la persona 

treballadora de l'edat legal de jubilació fixada 

en la normativa de Seguretat Social, podent 

extingir l'empresa el contracte per aquesta 

causa, sempre que es compleixin els següents 

requisits: 

a) Que la persona treballadora afectada per 

l'extinció del contracte de treball haurà de 

complir els requisits 

exigits per la normativa de Seguretat Social per 

a tenir dret al cent per cent de la pensió 

ordinària de jubilació en la seva modalitat 

contributiva. 

b) Que es transformi un contracte temporal 

existent en l'empresa en indefinit o es contracti 

de manera indefinida a una persona 

treballadora desocupada. En qualsevol dels 

dos casos, aquesta transformació o 

contractació podrà ser per a cobrir el mateix 

lloc de treball que l' ocupat per la persona 

treballadora el contracte de la qual s'extingeix o 

bé per a ocupar un lloc de treball diferent, ja 

sigui del mateix grup professional i/o categoria 

o de diferent grup professional i/o categoria. O 

que, a fi de fomentar el relleu generacional o 

afavorir la qualitat de l'ocupació, una altra 

persona treballadora de l'empresa més jove o 

amb una categoria inferior passi a exercir les 

funcions o la categoria superior que ocupava la 

persona treballadora el contracte de la qual 

s'extingeix. 

 

Article 38. Assegurança d'accidents 

 

Els clubs de natació de Catalunya contractaran, 

amb companyia asseguradora de la seva 

elecció, una pòlissa d'assegurança amb una 

cobertura de 30.000 euros per persona que 

cobreixi les contingències de mort i invalidesa 

permanent absoluta o gran invalidesa, 

resultants d'accident de treball sofert pels seus 

treballadors. 

Tindrà caràcter de beneficiari el propi 

assegurat, aquelles persones que ell designi i 

en el seu defecte, els hereus legals. 

 

 

 

Article 65. Subrogació. 

 

65.1 Amb la finalitat de garantir i contribuir al 

principi d'estabilitat en l'ocupació, la subrogació 

del personal de les empreses que es 

substitueixin mitjançant qualsevol de les 

modalitats de contractació, en una concreta 

activitat de les regulades en l'àmbit funcional 

d'aquest Conveni col·lectiu, es durà a terme en 

els termes indicats al present article. 

No obstant això, s'acorda de forma expressa 

que l'establert en aquest article només serà 

d'aplicació per a aquelles situacions previstes 

en el mateix que neixin i tinguin els seus 

efectes després de la seva publicació en el 

DOGC del present article. 

En endavant, el terme contracte engloba amb 

caràcter genèric qualsevol modalitat de 

contractació, i identifica una concreta activitat 

que passa a ser desenvolupada per una 

determinada empresa, societat o organisme 

públic. 

65.2 L'absorció del personal serà d'obligat 

compliment per a les empreses, sempre i quan 

es d'algun dels següents supòsits: 

a) Acabament d'una contractació, concessió o 

contracte d'arrendament o de qualsevol de les 

seves pròrrogues o perllongacions provisionals 

i fins a l'entrada de la nova empresa, que unia 

una empresa amb el titular públic de les 

instal·lacions esportives o el promotor 

d'activitats socioesportives, produint-se la 

substitució per qualsevol altra empresa, pels 

següents motius: 

- Per acabament total, és a dir, pel cessament 

o terme de totes les activitats que venia 

realitzant l'empresa concessionària o 

contractada. 

- Per acabament parcial, és a dir, pel 

cessament o terme d'algunes de les activitats 

que venien realitzant l'empresa concessionària 

o contractada, continuant exercint la mateixa, la 

resta o alguna de les activitats contractades o 

concedides fins aquell moment. 

b) Rescat, suspensió, rescissió, pèrdua o 

cessió per part del titular de les instal·lacions 

esportives o del promotor d'activitats 

socioesportives, d'una contractació, concessió 

o contracte d'arrendament, podent ser: 
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- Rescat, suspensió, rescissió, pèrdua o cessió 

total respecte de totes les activitats que venia 

realitzant l'empresa concessionària o 

contractada. 

- Rescat, suspensió, rescissió, pèrdua o cessió 

parcial, és a dir respecte d'algunes de les 

activitats que venien realitzant l'empresa 

concessionària o contractada, continuant 

exercint la mateixa, la resta o alguna de les 

activitats contractades o concedides fins aquell 

moment. 

65.3 En tots els supòsits d'acabament, 

suspensió, pèrdua, rescissió, cessió o rescat 

d'una contracta respecte de qualsevol altra 

figura o modalitat que suposi la subrogació 

entre entitats, persones físiques o jurídiques, 

que duguin a terme l'activitat que es tracti, els 

treballadors de l'empresa sortint passaran a 

estar adscrits a la nova titular de la contracta 

que vagi a realitzar el servei, o bé a la titular de 

les instal·lacions esportives o promotora 

d'activitats socioesportives, respectant aquesta 

els drets i obligacions que gaudeixin en 

l'empresa subrogada. 

No obstant això l'indicat en el present capítol, 

com a norma general, seran vàlids i d'aplicació 

els pactes o acords, individuals o col·lectius 

que afectin al centre de treball degudament 

justificats, subscrits entre les empreses 

afectades i els treballadors, els seus respectius 

representants legals o amb els sindicats amb 

representació al sector per negociar segons el 

disposat en l'Estatut dels treballadors, sempre 

que s'hagin acordat amb una antelació de cinc 

mesos a la data certa de subrogació del 

concessionari. Així mateix es mantindran els 

terminis establerts als convenis col·lectius 

d'àmbit inferior, sempre i quan respectin els 

continguts mínims regulats en el present 

capítol. 

65.4 Es produirà l'esmentada subrogació de 

personal, sempre que es donin algun dels 

següents supòsits: 

a) Treballadors en actiu que realitzin el seu 

treball en la contracta amb una antiguitat 

mínima dels cinc últims mesos anteriors a 

l'acabament efectiu del servei, sigui com sigui 

la modalitat del seu contracte de treball, amb 

independència que, anteriorment a l'esmentat 

període de cinc mesos, haguessin treballat en 

una altra contracte. 

b) Els treballadors en actiu que realitzant la 

seva jornada laboral a més d'un centre de 

treball d'una empresa i un dels centres es vegi 

afectat per la subrogació, serà l'empresa 

entrant la que aplicarà els drets de subrogació 

definits al present Conveni col·lectiu en funció 

de la jornada i de les funcions que el 

treballador realitzés al centre de treball afectat 

per la subrogació amb anterioritat als cinc 

últims mesos abans de la data d'acabament del 

contracte o concessió. 

c) Treballadors amb dret a reserva de lloc de 

treball que, en el moment de l'acabament 

efectiu de la contracta,tinguin una antiguitat 

mínima de cinc mesos en la mateixa i/o aquells 

que es trobin en situació d'IT, excedència, 

vacances, permisos, maternitat, suspensió 

legal del contracte o situacions anàlogues, 

sempre que es compleixi el requisit ja esmentat 

d'antiguitat mínima. 

d) Treballadors amb contracte d'interinitat que 

substitueixin algun dels treballadors esmentats 

en l'apartat c), amb independència de la seva 

antiguitat i mentre duri el seu contracte. 

e) Treballadors de nou ingrés que per 

exigència del client s'hagin incorporat a la 

contracta com a conseqüència d'una ampliació 

de plantilla en els cinc mesos anteriors a 

l'acabament d'aquella. 

65.5 Treballadors que ostentin càrrecs de 

Representació, sigui unitària o sindical. 

Atès que els representants dels treballadors i 

els delegats sindicals poden ser d'empresa i de 

centre de treball,en cas de subrogació de 

contractes, la subrogació de la nova empresa 

respecte d'aquests treballadors es realitzarà 

tenint en compte el següent: 

a) Representants dels treballadors, siguin de 

caràcter unitari o sindical, que haguessin estat 

escollits amb motiu d'un procés electoral que 

va afectar el centre de treball o designats per 

l'organització sindical que representen i es 

mantinguessin els mínims legals per al 

manteniment de la figura de delegat sindical, i 

siguin objecte de subrogació: conservaran la 

seva condició i càrrec i els mateixos drets i 

garanties que tinguessin reconeguts en 
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l'empresa concessionària sortint fins al final del 

seu mandat. 

b) Els delegats sindicals, que treballin en el 

centre de treball afectat per la subrogació, quan 

siguin necessàriament incorporats a la plantilla 

del nou adjudicatari i en el mateix no es 

donessin els mínims legals per al manteniment 

d'aquesta figura de representació sindical, 

seran subrogats mantenint les garanties 

establertes a l'article 68 apartats a) i c) de 

l'Estatut dels treballadors per un període mínim 

d'un any. 

Tot això sense perjudici del que es disposa en 

matèria de representació sindical i de les 

decisions que sobre aquesta matèria 

determinin els sindicats amb representació a 

l'empresa, de conformitat amb el disposat a la 

Llei orgànica de llibertat sindical. 

65.6 Excepcions a l'aplicació de la subrogació 

prevista al present article. 

La subrogació de personal establerta al present 

article, no serà d'aplicació en els següents 

supòsits: 

1. Treballadors que hagin estat traslladats per 

l'empresa sortint des d'altres centres de treball 

dels quals fos titular l'esmentada empresa en 

els últims cinc mesos respecte de l'acabament 

d'una contractació, concessió o contracte 

d'arrendament o de qualsevol de les seves 

pròrrogues o prolongacions provisionals i fins a 

l'entrada de la nova empresa. En aquest cas, 

els treballadors tindran dret a tornar a ocupar el 

lloc de treball que tenien al centre de treball de 

l'empresa sortint, anterior al seu trasllat, sense 

que siguin objecte de subrogació per l'empresa 

entrant. 

2. En cap cas no operarà la subrogació prevista 

al present article quan a la instal·lació objecte 

de concessió, cessió o contracte d'arrendament 

de serveis es produeixi el tancament o 

cessament definitiu de les activitats que en la 

mateixa es desenvolupaven, sense que per 

tant siguin dutes a terme per cap altra 

empresa, ni pel seu titular. 

3. Als efectes previstos en aquest article no 

tindran la consideració de treballadors i, per 

tant, no seran objecte de subrogació per la 

nova adjudicatària els socis cooperativistes i 

els treballadors autònoms encara que 

vinguessin prestant serveis directament i 

personalment en el centre o contracta en el 

qual es produís el canvi de contractista. 

65.7 La Comissió paritària del present Conveni 

col·lectiu vetllarà per la correcta execució dels 

processos de subrogació segons l' aquí 

acordat. Així mateix, coneixerà i emetrà 

resolució en un termini no superior a cinc dies 

hàbils i amb caràcter obligadament preceptiu 

davant de qualsevol altra instància, sobre les 

reclamacions i incompliments, que tant les 

empreses o treballadors, puguin fer arribar a 

aquesta, així com les irregularitats que la 

mateixa Comissió paritària pogués considerar. 

El termini de lliurament serà de cinc dies hàbils, 

comptats a partir del moment en què l'empresa 

entrant i/o la representació legal dels 

treballadors de l'empresa sortint disposin de la 

documentació preceptiva. 

En cap cas no es podrà oposar a l'aplicació del 

present article i, en conseqüència, a la 

subrogació per l'empresa entrant el fet que 

l'empresa sortint no li hagi proporcionat la 

documentació a què ve obligada. I, això, amb 

independència que pogués exigir-li a aquella la 

indemnització pels danys i perjudicis que el seu 

incompliment li hagi pogut portar. 

65.8 Liquidació de retribucions, parts 

proporcionals de pagues extraordinàries, 

vacances i descansos respecte als treballadors 

entre l'empresa sortint i la que vagi a realitzar el 

servei: 

a) Els treballadors percebran les seves 

retribucions mensuals en la data establerta i les 

parts proporcionals de pagues extraordinàries o 

liquidació de retribucions pendents de 

percebre, en els cinc dies següents a la data 

d'acabament de la contracta de l'empresa 

sortint. 

b) Els treballadors que no haguessin gaudit els 

dies de vacances o corresponents a permisos 

retribuïts o altres descansos previstos en 

aquest conveni al moment de produir-se la 

subrogació, descansaran els que tinguessin 

pendents en les dates que tinguin previstes, 

amb la nova adjudicatària del servei, tret de 

necessitats del servei, si bé la seva retribució 

serà abonada directament per l'empresa sortint, 

tret que aquesta hagués reemborsat el seu 
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import a la nova adjudicatària en el moment de 

la subrogació. 

c) Si la subrogació d'una nova titular de la 

contracta implica que un treballador realitzi la 

seva jornada a dos centres de treball diferents, 

afectant-ne un de sol d'ells el canvi de titularitat 

de la contracta, aquesta última gestionarà el 

gaudi conjunt del període vacacional, abonant-

se per l'empresa sortint la corresponent 

liquidació de les parts proporcionals de les 

vacances i de les pagues extres. 

Aquesta liquidació no implicarà el finiment si 

continua treballant per a l'empresa. 

65.9 El disposat al present article serà d'obligat 

compliment per a les parts que vincula: 

empresa cessant, nova adjudicatària i 

treballador, operant la subrogació tant en els 

supòsits de jornada completa, com en els de 

jornada inferior, encara que el treballador 

segueixi vinculat a l'empresa cessant d'una 

banda de la seva jornada. 

65.10 No desapareix el caràcter vinculant 

d'aquest article en el supòsit de tancament 

temporal d'un centre de treball que obligui a la 

suspensió de l'activitat per temps no superior a 

un any. En tal cas, aquesta circumstància 

donarà lloc a promoure expedient de regulació 

d'ocupació pel qual s'autoritzi la suspensió dels 

contractes de treball dels empleats que resultin 

afectats. A la finalització del període de 

suspensió, aquests treballadors tindran 

reservat el lloc de treball al centre en qüestió, 

encara que a aquesta data s'adjudiqués 

l'activitat a una altra empresa. 

65.11 En els set dies següents al coneixement 

fefaent de l'existència d'algun dels supòsits que 

donen lloc a la subrogació aquí prevista, 

l'empresa sortint haurà de facilitar a l'entrant la 

següent documentació: 

- Relació de personal a subrogar en la qual 

s'especifiqui: nom i cognoms, domicili, número 

de document d'identitat o de permís de treball, 

número d'afiliació a la Seguretat Social, 

antiguitat, jornada, horari, vacances pendents 

de gaudi i qualsevol modificació que s'hagi 

produït en els cinc mesos anteriors juntament 

amb la justificació de la mateixa, modalitat de la 

seva contractació, especificació del període de 

mandat si el treballador és representant legal 

dels treballadors i percepcions anuals del 

treballador per tots els conceptes. 

- Pactes o acords, individuals o col·lectius que 

afectin el centre de treball. Certificat de 

l'organisme competent d'estar al corrent de 

pagament de la Seguretat Social. 

- Fotocòpia de les cinc últimes nòmines 

mensuals dels treballadors afectats. 

- Fotocòpia dels TC-1 i TC-2 de cotització a la 

Seguretat Social dels cinc últims mesos. 

- Comunicat d'IT i/o confirmació del mateix. 

- Relació de dies pendents de vacances o 

corresponents a permisos retribuïts o altres 

descansos previstos en aquest conveni, en el 

moment de produir-se la subrogació. 

- Fotocòpia dels contractes de treball del 

personal afectat per la subrogació, si els ha 

tramitat la sortint. 

- Fotocòpia dels informes de dades de 

cotització (IDC) expedit per la Tresoreria 

General de la Seguretat Social, dels 

treballadors afectats. 

De la referida documentació també es donarà 

trasllat a la representació legal o sindical dels 

treballadors de l'empresa sortint, excloent 

aquelles dades a què es refereix l'article 8.4 de 

l'Estatut dels treballadors. 
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TAULES SALARIALS 2017 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36). 

 

*Tiquet calçat (article 22): 73,19 €. 

Dietes (article 20) 

Esmorzar 3,73€ 

Dinar 13,21€ 

Sopar 10,16€ 

 

Plus quilometratge (article 21) 

Els treballadors que, a petició de l'empresa i durant la jornada laboral, voluntàriament acceptin fer els seus 

desplaçaments en vehicle propi viatges o desplaçaments, percebran com despesa de locomoció la 

quantitat de 0,19€/km. 

 

TAULES SALARIALS 2018 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36) 

 

*Tiquet calçat (article 22): 74,37 €. 



VII Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya 2017-2019 

 

Federació de Serveis, Mobilitat i Consum – UGT de Catalunya | 13 

 

 

TAULES SALARIALS 2019 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36). 

 

*Tiquet calçat (article 22): 75,57 €. 

 

TAULES SALARIALS 2020 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36). 

 

 

*Tiquet calçat (article 22): 76,93 €. 
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TAULES SALARIALS 2021 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36). 

 

*Tiquet calçat (article 22): 78,32 €. 

 

TAULES SALARIALS 2022 

 

Grup professional; S=salari; PD= plus diumenge (art. 17); PHF= plus hora festiu (art. 18); HEO= hora 

extraordinària (art. 28); HEF= hora extra festiva (art. 28); CM/FD= complement mensual fill discapacitat 

(art. 36). 

 

 

*Tiquet calçat (article 22): 79,72 €. 
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