
 

 

 

 

  

        Juliol 2013 

ULTRAACTIVITAT DELS CONVENIS COL.LECTIUS II 

El mes passat us vam enviar una circular en la que explicàvem què representava per una banda 
la inaplicació de convenis col·lectius per problemes econòmics o productius i per l’altra que era 
tot això de la “ultraactivitat” dels convenis col·lectius”.  

Sobre el segon d’aquests punt, la ultraactivitat, que vol dir en síntesi que determinats convenis 
no negociats diguem que a temps, i ja fora de la seva vigència temporal, quan passa un 
determinat termini, més d’un any,  i a partir del dia 8/7/2013 , perden la vigència. Al contrari del 
que passava fins ara que es mantenia, es prorrogava, o sigui tenien ultraactivitat, cosa que ara 
perdran. 

Com dèiem en aquella circular, a partir d’aquest moment “teòricament”  les empreses 
afectades per aquesta situació (ajuntem a aquest escrit un llistat), representa que no tenen 
conveni i es podrien passar a gestionar les relacions laborals per un conveni d’aplicació d’àmbit 
superior si n’hi ha o bé subsidiàriament per l’Estatut dels Treballadors i el Salari Mínim 
Interprofessional, cosa que comportaria en la majoria dels casos una baixada de condicions 
econòmiques i laborals molt substancial.  

Davant aquesta situació sorgeixen molts dubtes ja que caldrà veure què diuen els tribunals als 
casos en què les empreses s’aventurin a fer aquest canvi i passar a un marc normatiu, salarial 
... molt inferior a l’actual, que els sindicats ja estan a l’expectativa per reclamar, com ja han dit. 

En aquest sentit recomanem fer una comunicació als treballadors afectats, explicant que s’ha 
produït aquest fet, la pèrdua de la ultraactivitat del seu conveni, que en tot cas, si l’empresa així 
ho vol, es mantindran les condicions adquirides a títol individual, o sigui a nivell contractual, i 
això sense perjudici que si hi ha noves incorporacions es pugui plantejar no seguir el conveni 
anterior, cosa que també fóra possible. Lògicament cal parlar empresa per empresa les seves 
circumstàncies.  

En tot cas hem de preveure que també pot passar que el conveni s’acabi negociant amb efectes 
retroactius o que una hipotètica impugnació per part dels sindicats o dels propis treballadors 
obligui a l’aplicació del conveni vigent anteriorment. Per tant incertesa com massa sovint hi ha 
en l’àmbit del dret laboral.  

Sens dubte estem vivint un moment d’importants transformacions en tots els sentits i que també 
afecten a l’àmbit social del dret Per això pensem que és un moment en què, per les 
circumstàncies complexes a què hem de fer front les empreses i els treballadors, convé 
conèixer: 

• les possibilitats que ens ofereix aquesta normativa canviant  
• les successives reformes laborals que actualment donen molt de joc   
• la regulació dels propis convenis col·lectius.  



 

 

 

 

Per tot això, en la línia que sempre ens hem proposat des de Parés i Aubia , us oferim des 
del nostre Departament Laboral, a banda de l’assessorament legal en totes aquestes matèries, 

aplicades a la vostra realitat particular, un nou servei de formació en 
convenis col·lectius a la vostra empresa,  consistent en una tarda de 

formació específica del vostre conveni col·lectiu que podem portar a terme a la vostra mateixa 
empresa o a la nostra aula de formació, per tal de conèixer en particular moltes de les 
regulacions a les que podem acudir i que de ben segur farà que gestioneu millor els vostres 
recursos humans, sovint la part més important de les nostres empreses.  

Consulteu qualsevol aspecte d’aquesta circular o d’aquest nou servei que us oferim a preus 
molt ajustats, al nostre Departament laboral i a la pàgina web de la nostra empresa.  

Per més informació restem, com sempre, a la seva disposició. 
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CONVENIS ESTATALS 
COD. CONVENI DENOMINACIÓ 

99002465011981 Fabricación de helados 

99004935011982 Tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida 

99016115012007 Empresas de centros de jardinería (minoristas) 

99003685011981 Minoristas de droguerías, herboristerías, ortopedias y perfumerías 

9908685 Productos cocinados para su venta a domicilio 

99001465011981 Industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles… 

99001995011981 Estaciones de servicio 

99004975011981 Industria textil-confección 

99000155011981 Agencias de viaje 

99014365012003 Industrias de captación, elevación,… de aguas potables y residuales 

99002235011981 Industria fotográfica 

99010345011996 Amarradores 

99002305011989 Fútbol profesional 

99001695011900 Fútbol profesional segunda división "B" 

99001615011982 Doblaje y sonorización de películas 

99015105012005 Instalaciones deportivas y gimnasios 

99013745012001 Prensa diaria 

99003425011990 Empresas de mensajería 

99012605012000 Empresas concesionarias de cable de fibra óptica 

99008575011994 Baloncesto profesional 

9901595 Distribuidores cinematográficos y sus trabajadores 

99016915011900 Baloncesto profesional liga femenina 

99001355011983 Empresas consultoras,…, servicios informáticos y estudios de mercado,… 

99009525011995 Empresas de trabajo temporal 

99000435011982 Autoescuelas 

99008725011994 Enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos 

99009295011996 Escuelas de turismo 

99009675011995 Centros de enseñanza de peluquería y estética, enseñanzas musicales y … 

99010715011997 Universidades privadas, centros universitarios privados y postgraduados 

9903895                          Farmacias 

 CONVENIOS ÁMBIT CATALUNYA 

CODI CONVENI DENOMINACIÓ 

79000965011994 Masses congelades 

79002355012005 Xocolates, bombons, caramels i xicles de Barcelona, Lleida i Tarragona 

79000295011994 Indústries de confecció d'ant, napa i doble faç 

 Empreses de begudes refrescants, xarops i orxates 

 Indústria de manufactures de productes abrasius. 

 Transports de mercaderies per carretera i logística. 

 Tracció mecànica de mercaderies 

 Fabricants de begudes refrescants i distribuïdores de cervesa i begudes no alcohòliques. 

 Magatzemistes de fusta 

 Distribuidors de GLP (abans Agencias Distribuidoras de Gas Butano). 

 Hospitals concertats de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (Xhup). 

 Comerç d’òptica al detall de Catalunya. 

 Ports comercials dependents de Ports de la Generalitat. 

 CONVENIS BARCELONA 

CODI CONVENI DENOMINACIÓ 

08001815011995 Empreses begudes refrescants, xarops i orxates de la província Barcelona 

08001025011994 Confiteria, pastisseria i brioxeria de Barcelona i província 

08002365011994 Indústries de manufactures de productes abrasius 

08005785011994 Indústries de la fusta de la província de Barcelona 

08000785011994 Comerç i importadors d'articles fotogràfics de la província de Barcelona 

08001295011994 Detallistes d'alimentació, xarcuteries,mantegueries, lleteries,…. 

08007015011994 Comerç de peix fresc i congelat de la província de Barcelona 

08004295011994 Sector transport de mercaderies per carretera i logística 

 



 

 

 

 

                                         CONVENIS GIRONA 

CODI CONVENI DENOMINACIÓ 

17000295011994 Indústries de derivats del ciment de la província de Girona 

17000455011994 Sector Tracció mecànica de mercaderies i logística província de Girona 

 CONVENIS TARRAGONA 

CODI CONVENI DENOMINACIÓ 

43000495011994 Magatzemistes de la fusta de la província de Tarra 

43000185011993 Derivats del ciment de la província de Tarragona 

43001475011996 Comerç de materials de la construcció 

43000135011994 Consignatàries de vaixells, estibadors, transitàries i agents de duana 

  


