
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/525/2014, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de
revisió salarial per als anys 2013-2014 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oficines i despatxos
de Catalunya (codi de conveni núm. 790003750119).

Vist el text l’Acord de revisió salarial per als anys del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oficines i
despatxos de Catalunya, subscrit per la Comissió paritària el 4 de febrero de 2014, 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 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del
Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

—1 Disposar la inscripció de l’Acord esmentat, en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió paritària.

—2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 10 de març de 2014

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

Traducció del text original signat per les parts.

 

ACTA

de la reunió de la Comissió paritaria del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya

 

Per CC.OO.: Sr. Ramón González, Sra. Àngels Tomás, Sr. Carles Català, Sr. David Lloveras.

Per U.G.T.: Sra. Rosa Ciurana, Sr. Juan Carlos Giménez.

Per Foment del Treball Nacional: Sr. Joan Sales, Sra. Sandra Miravete, Sra. Mireia Recio, Sra. Yésika Aguilar.

Per PIMEC: Sr. Ricard Sánchez.

 

A Barcelona, a 4 de febrer de 2014, a la seu de Foment del Treball Nacional, sent les 12:00 hores, es reuneix la
Comissió paritària del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos de Catalunya 2012-2014, amb la finalitat
de tractar el següent Ordre del dia:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6582 - 14.3.20141/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14070002-2014



 

Previ

Per part de la representació de Foment del Treball Nacional es proposa un canvi en els membres titulars de la
Comissió paritària, designant com a titular per Foment a la Sra. Mireia Recio Ortega, en substitució del Sr
César Sánchez.

 

1. Anàlisi i aprovació, si escau, de la regularització a 31 de desembre de 2013 de les taules salarials de 2013
del Conveni col·lectiu laboral d’oficines i despatxos de Catalunya.

La clàusula d'actualització salarial de les taules salarials del 2013 (article 21.2) es concreta en l'excés de la
taxa de variació anual de l'IPC general espanyol del mes de desembre sobre l'objectiu d'inflació del Banc
Central Europeu ( 2% ), d’acord amb les regles següents:

a) Si la taxa de variació anual de l'IPC general espanyol del mes de desembre és superior a la taxa de variació
anual de l'IPC harmonitzat de la Zona Euro en el mateix mes, llavors es prendrà aquesta última per calcular
l'excés.

b) Si el preu mitjà internacional en euros del petroli Brent al mes de desembre és superior en un 10% al preu
mitjà del mes de desembre anterior, per calcular l'excés esmentat es prendran com a referència els indicadors
d'inflació esmentats excloent en ambdós els carburants i combustibles .

c) Les empreses que, un cop publicada la taula salarial actualitzada a 31 de desembre, haguessin abonat
salaris inferiors en còmput anual a aquesta taula, hauran de procedir al seu abonament en un sol cop del
diferencial resultant.

La taxa de variació anual de l'IPC general espanyol del mes de desembre de 2013 ha estat del 0,3% i l'IPC
harmonitzat de la Zona Euro en aquest mes ha estat del 0,9%, no arribant ni excedint cap dels dos indicadors
l'objectiu d'inflació del Banc Central Europeu, això és un 2%, per tant , no opera la clàusula d'actualització
salarial per a l' any 2013.

Per tot això, les taules salarials i les de dietes publicades com a annex 3 i 4 , respectivament, en el Conveni
col·lectiu d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2012-2014 són les definitives.

 

2. Anàlisi i aprovació, si escau, de les taules salarials i dietes que s'annexen a la present acta del Conveni
Col·lectiu del sector d'oficines i despatxos de Catalunya corresponent a l'any 2014.

Segons l'establert en l'article 21.3 del Conveni, durant l'any 2014, i a partir de l'1 de gener, les taules salarials
vigents a 31/12/2013, s'actualitzaran d'acord amb els següents criteris:

1. Si l'increment del PIB a preus constants el 2013 és inferior a l'1%, l'augment salarial no excedirà el 0,6%
respecte de les taules inicials de 2013.

2. Si l'increment del PIB a preus constants el 2013 és superior a l'1% i inferior al 2%, l'augment salarial no
excedirà l'1% respecte de les taules inicials de 2013.

3. Si l'increment del PIB a preus constants el 2013 arriba o supera el 2%, l'augment salarial no excedirà l’1,5%
respecte de les taules inicials de 2013.

Atès que, les dades avançades a data 30 de gener de 2014, el creixement real del PIB en el conjunt de l'any
2013 s'estima en un -1.2 %, per a l'elaboració de les taules corresponents a l'any 2014 s'ha aplicat un 0,6 %
sobre les taules vigents l'any 2013.

Les empreses han de procedir a la regularització dels endarreriments en el termini màxim de 30 dies des de la
data de publicació d'aquestes taules al DOGC.

S'aprova la revisió de referència i la seva remissió al Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, als efectes del seu registre i que s'ordeni, així mateix, la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, tant l'acta com de les taules salarials 2014.

 

3. Delegar, si escau, en la persona del Secretari/a de la Comissió paritària la remissió de les taules al
Departament d' Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes del seu registre i la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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S'acorda per unanimitat el registre de l'acta i de les taules salarials.

S'autoritza i delega en la secretària de la Comissió paritària, Sra. Yésika Aguilar, la realització d'aquests
tràmits.

S'adjunta a la present acta les quantitats resultants per als Annexos 1 i 2 del Conveni.

Sense més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, de la qual s'extén la present Acta que subscriu un
representant de cada organització signant, extenent de la mateixa les corresponents còpies, sent les 13:00
hores.

 

 

Annex 1

Conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya.

 

Taules salarials any 2014

 

Grup professional Salari Anual Salari Mensual 
(14 pagues)

Salari Mensual 
(16,5 pagues)

GRUP 1 24.130,36 € 1.723,60 € 1.462,45 €

GRUP 2 20.308,82 € 1.450,63 € 1.230,84 €

GRUP 3 Nivell 1 19.653,69 € 1.403,84 € 1.191,13 €

GRUP 3 Nivell 2 18.889,39 € 1.349,24 € 1.144,81 €

GRUP 4 Nivell 1 17.906,71 € 1.279,05 € 1.085,25 €

GRUP 4 Nivell 2 17.688,32 € 1.263,45 € 1.072,02 €

GRUP 5 Nivell 1 17.469,96 € 1.247,85 € 1.058,79 €

GRUP 5 Nivell 2 17.251,58 € 1.232,26 € 1.045,55 €

GRUP 5 Nivell 3 16.378,09 € 1.169,86 € 992,61 €

GRUP 6 Nivell 1 16.050,51 € 1.146,47 € 972,76 €

GRUP 6 Nivell 2 14.412,71 € 1.029,48 € 873,50 €

GRUP 6 Nivell 3 13.211,65 € 943,69 € 800,71 €

GRUP 7 Nivell 1 13.102,47 € 935,89 € 794,09 €

GRUP 7 Nivell 2 12.119,78 € 865,70 € 734,53 €

GRUP 7 Nivell 3 11.573,84 € 826,70 € 701,45 €

 

 

Annex 2
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Dietes 2014

 

L’import de les dietes per al 2014 queda establert en els següents valors:

Dieta completa: 54,04 €

Mitja dieta: 22,93 €

Menjar: 9,29 €

Quilometratge: 0,29 €

 

(14.070.002)
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