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Disposicions

RESOLUCIÓ
TRE/494/2009, de 4 de febrer, per la qual es disposa el registre i la publicació 
de l’Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les 
indústries siderometal·lúrgiques, de la província de Tarragona, per a l’any 2009 
(codi de conveni núm. 4300405).

Vist el text de l’Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del 
sector de les indústries siderometal·lúrgiques, subscrit per part del sector per la 
representació empresarial de la Comissió Paritària i per part dels treballadors pels 
sindicats UGT i CCOO en data 21 de gener de 2009 i presentat per les mateixes 
parts en data 22 de gener de 2009, i de conformitat amb el que estableixen 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.b del Reial decret 1040/1981, 
de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; els articles 
68.5 i 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya i la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril, de dele-
gació de competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a 
Tarragona, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar el registre de l’Acord de la revisió salarial del Conveni col·lectiu 
de treball del sector de les indústries siderometal·lúrgiques, de la província de 
Tarragona, per a l’any 2009 (codi de conveni núm. 430405), al Registre de convenis 
dels Serveis Territorials del Departament de Treball a Tarragona.

—2 Disposar-ne la publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Tarragona, 4 de febrer de 2009

JOSEP MARIA SOLANES SEGURA

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

Traducció literal del text signat per les parts

ACTA
de la revisió salarial del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries 
siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona per a l’any 2009.

A Tarragona, 21 de gener de l’any 2009

Reunits:
D’una part por la representació dels treballadors els Srs.José Antonio Hernandez 

Martinez, Andreu Capdevila i Rafael Vidal Reyes de CCOO, Miguel Caballero 
Cantalejo, José Antonio Pasadas Muñoz i Manuel Molina Alvárez d’UGT.

D’altra part, per la representació de l’Associació Provincial dels Empresaris del 
Metall, els Srs. Albert Massana Cabrè, Josep Sans Parès, Enric Roda Sánchez i 
Joan M. Noguera, Joan Lluis Buigues, i com a assessor per l’advocat Sr. Fernando 
Urzaiz de Arana, presidit pel Sr. Josep Maria Solanes.

L’objecte de la present reunió es aprovar les Taules salarials del Conveni per les 
Indústries siderometal·lúrgiques per la província de Tarragona.

Revisades les Taules que s’adjunten, s’aproven les mateixes i s’acorda presentar-
les davant el Departament de Treball i enviar-les al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya per a la seva publicació.
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I com a prova de conformitat signen la present en el lloc i data al principi es-
mentats.

Taules salarials 2009

G: Grups; DF: Divisió funcional; SC: Salari conveni Euros/mes per 14 pagues; TA: Total any 2009 
euros; CP: Columna plusos euros/mes/dia; A: Antiguitat euros/mes/dia.

G DF SC TA CP A

1 Tècnics

 Enginyers 1.456,80 20.395,23 847,78 26,07
 Arquitectes 1.456,80 20.395,23 847,78 26,07
 Llicenciats 1.456,80 20.395,23 847,78 26,07
 Analista de sistemes 1.456,80 20.395,23 847,78 26,07
 Directores d’àrea o serveis 1.456,80 20.395,23 847,78 26,07
2 Tècnics

 Aparellador 1.311,63 18.362,87 828,78 25,48
 Perit, eng. tècnic i diplomat 1.311,63 18.362,87 828,78 25,48
 Titulats sup. d’entrada 1.311,63 18.362,87 828,78 25,48
3 Tècnics
 Delineant projectista 1.227,01 17.178,08 770,44 23,69
 Dibuixant projectista 1.227,01 17.178,08 770,44 23,69
 Analista programa 1.227,01 17.178,08 770,44 23,69
 Graduat social sense diplomatura 1.227,01 17.178,08 780,99 24,02

 Operaris

 Cap taller-obra 1.227,01 17.178,08 758,96 23,34
 Mestre industrial 1.227,01 17.178,08 782,66 24,06

 Empleats

 Cap 1a administ. 1.227,01 17.178,08 770,44 23,69
 Cap d’àrea/ servei/secció 1.227,01 17.178,08 770,44 23,69
4 Operaris

 Encarregat 1.102,75 15.438,48 723,63 22,25
 Professional oici especial 1.102,75 15.438,48 - -
 Empleats

 Delineant 1a 1.102,75 15.438,48 741,99 22,81
 Tècnic en infermeria 1.102,75 15.438,48 734,56 22,59
 Tècnic en general 1.102,75 15.438,48 741,99 22,81
5 Operaris

 Professional d’oici 1a (*)45,18 14.632,57 23,91 0,73
 Professional d’oici 2a (*) 1.045,18 14.632,57 23,91 0,73
 Empleats

 Oicial laboratori 1.045,18 14.632,57 736,55 22,65
 Viatjant/Comercial 1.045,18 14.632,57 741,99 22,81
 Oicial administ. 1.045,18 14.632,57 741,99 22,81
 Delineant 2a 1.045,18 14.632,57 726,05 22,33
 Oicial organització 1.045,18 14.632,57 726,05 22,33
6 Operaris

 Especialista/capatàs 996,43 13.950,04 711,49 21,88
 Xofer turisme/camió/grua/ màqui. 996,43 13.950,04 714,51 21,97
 Professional oicio 3a (*) 996,43 13.950,04 23,46 0,72
 Especialista (*) 996,43 13.950,04 23,40 0,72
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G DF SC TA CP A

 Empleats

 Magatzemer 996,43 13.950,04 706,02 21,71
 Conserge/dependent 996,43 13.950,04 708,02 21,71
 Auxiliar en general 996,43 13.950,04 706,69 21,92
 Auxiliar laboratori 996,43 13.950,04 706,69 21,73
 Telefonista 996,43 13.950,04 697,22 21,44
7 Operari

 Peó (*) 975,50 13.656,97 23,13 0,71
 Empleats

 Vigilant 975,50 13.656,97 697,22 21,44
 Ordenança 975,50 13.656,97 694,85 21,37
 Porter 975,50 13.656,97 694,85 21,37
8 Operari

 Aprenent menor 18 anys 624,00 8.736,00
 Contracte formació 1r any 624,00 8.736,00
 Contracte formació 2n any 627,38 8.783,35
 Contracte formació 3r any 731,95 10.247,25
 Empleats

 Aprenent menor 18 anys 624,00 8.736,00
 Contracte formació 1r any 624,00 8.736,00
 Contracte formació 2n any 627,38 8.783,35
 Contracte formació 3r any 731,95 10.247,25

(*) Valors de percepció diària (x 425 = Valor anual

Categories anteriors a l’acord classiicació professional

A: Antiguitat; CCP: Columna/Càlcul plusos.

Categories A CCP

Cap d’organització 23,69 770,44
Ajudant eng. i arquitecte 24,90 809,83
Cap de laboratori 24,30 790,48
Cap secció 23,48 763,47
Cap 2 d’organització 23,54 765,37
Cap 2n administ. 23,54 765,37
Bussos i homes granotes 0,81 26,31
Mestre taller 22,95 746,39
Contramestre 22,95 746,39
Oicial 1a sidero 0,73 23,84
Oicial 2a sidero 0,73 23,64
Fotògraf 22,81 741,99

Oicial 2a administ. 22,33 726,38
Analista 2a 22,05 716,90

Conductor màquines 22,20 721,96

Xofer camió/grues 22,09 718,23
Oicial 3a sidero 0,72 23,43
Aux. organització 21,92 712,79

Dependent 21,79 708,76

Auxiliar adminst. 21,73 706,69
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Import dieta

(*) Dieta completa: 27,86
Mitjá dieta: 13,93
Quilometratge: 0,34
(*) Desplaçament i estada a l’hotel inclòs l’esmorzar a càrrec de l’empresa, llevat 
acord entre les parts, més dieta completa.

Valors de les prestacions derivades d’accidents de treball

Gran invalidesa: 45.009
Mort, incap. perm. absoluta: 37.507
Incapact. perm. Total: 32.149
Mort natural o accident no lab.: 1.286

Complement “ex-categoría professional” (Taula “A”)

Els treballadors i les treballadores que a 31.12.2000 van rebre un salari superior 
al que estableix el grup professional en el que queden adscrits, se l’hi mantindrà la 
diferència com a complement “ad personam”, anomenat complement “ex categoria 
professional”. Aquest complement no podrà ser ni compensable ni absorbible sota 
cap circumstància, i serà revaloritzada anualment amb l’increment que es pacti en 
el Conveni, especiicant en el punt cinquè de l’Acord sobre classiicació professio-
nal. El pagament d’aquest complement ex categoria professional, calculat de forma 
anual, s’abonarà dividit en 14 mensualitats.

Taula A

Categories Complement ex-categoría
Contractats ins al 31.12.2000 14 mensualidades
Delineants projectistes 702,28

Cap de taller 374,43
Cap 1a administ. 984,16

Encarregats 502,69

Delineants 1a 125,89

Professional d’oici 1a 467,44
Oicial laboratori 229,46
Viatjant/comercial 182,06

Oicial administ. 148,81
Xofer turisme/camió/grua 54,11

Magatzemer 33,13

Quadres imports plusos muntatge i manteniment

Plus de parada de dilluns a divendres: 24,08
Plus de parada dissabte, diumenges i festius: 52,97
Plus de parada compliment índex de freqüència: 4,82
Guàrdia setmanal: 156,50
Guàrdia cap de setmana o festius: 48,15
Trucada de guàrdia: 48,15

Article 28
Jornada laboral

S’estableix en 1.754 hores anuals de treball efectiu

Taules actualitzades amb l’increment de l’IPC previst + 0,40 (Increment nova 
estructura salarial) i annexos salarials revisats amb un increment de 2,50%.

(09.035.033)
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