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Administració Autonòmica

2015-10280
Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de 
treball del sector de les indústries vinícoles de la província de Tarragona, per als anys 2015-2016 (codi de conveni 
núm. 43000415011994).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles de la província de Tarragona, 
subscrit per la part empresarial per l’Associació Vinícola Catalana i per part dels treballadors pels sindicats d’UGT i 
CCOO, en data 7 de juliol de 2015, i presentat per les mateixes parts en data 5 d’octubre de 2015, 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 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre 
i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; l’article 170.1 e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Resolució TRE/1398/2002, de 30 d’abril de delegació de 
competències en matèria de relacions laborals als Serveis Territorials a Tarragona, el Decret 63/2015, de 28 d’abril, 
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació;

RESOLC:
1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries vinícoles de la província de 
Tarragona per als anys 2015-2016 en el corresponent Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb 
funcionament a través de mitjans electrònics dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a 
Tarragona.
2. Disposar-ne la publicació en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona. 

Notifi queu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu.

Tarragona, 29 d’octubre de 2015.
Carme Mansilla Cabré, Directora dels Serveis Territorials, e.f.

Transcripció del text literal signat per les parts

CONVENI col·lectiu provincial per les indústries vinícoles per als anys 2015-2016

Aquest Conveni, ha estat redactat de comú acord, per la part social, pels responsables designats pels sindicats 
CCOO (Sr. Pedro Carmona); UGT (Sr. Eduard García) i Delegat de personal de De Muller,S.A. (Sr. José Rivera), i 
per la part patronal, l’Associació Vinícola Catalana (AVC), representada per els Srs. Carles Prats (Emilio Miró Salvat 
S.A.), Sr. Marc Mestres (La Vinícola Mestre, S.L.), Sr. Josep Valls (Dalmau Hermanos i Cia. Suc. S.A.), Sr. Pere 
Martorell (De Muller,S.A.) Sr. Antoni Cruces (Secretari general de l’AVC), Sra. Ester Ferrer (Directora de l’AVC), i Sr. 
Enric Porta (Assessor jurídic de l’ AVC), com a parts de la Comissió Negociadora.

Article 1. Àmbit d’aplicació territorial
Aquest Conveni té caràcter provincial i s’aplica a tota la província de Tarragona.

Article 2. Àmbit d’aplicació funcional
El Conveni obliga a totes les empreses que actualment són regides pel laude arbitral de data 29 de març de 1996, 
publicat al Butlletí Ofi cial de l’Estat de data 28 de maig de 1996 i que afecta les indústries vinícoles, licoreres i de 
la sidra.

Article 3. Personal
Afecta tots els treballadors/es que presten servei a les empreses incloses a l’àmbit funcional, llevat del personal 
comprès a l’apartat a) del número 1 de l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.

Article 4. Vigència
Aquest Conveni comença a regir el dia 1 de gener de 2015, independentment de la data en que sigui publicat 
ofi cialment.
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Article 5. Durada i pròrroga
La durada serà fi ns el 31 de desembre de 2016. Es prorrogarà tàcitament, fi ns i tot en el cas que sigui denunciat 
reglamentàriament per qualsevol de les parts, mantenint-se la vigència de les clàusules normatives del mateix fi ns 
l’entrada en vigor d’un nou conveni.

Article 6. Rescissió i revisió
La denúncia proposant la rescissió del conveni s’ha de presentar davant l’organisme competent mitjançant les 
centrals sindicals o les associacions d’empresaris amb tres mesos de temps com a mínim respecte la data de 
fi nalització de la vigència del conveni o de qualsevol de les pròrrogues.

Article 7. Compensació
Les condicions pactades en aquest Conveni són totalment compensables amb les que hi havia anteriorment, 
independentment de la naturalesa que tinguessin.

Article 8. Absorció
Les disposicions legals, els convenis, els pactes, etc. futurs únicament poden tenir efi càcia pràctica si, considerats 
globalment, superen el nivell total del conveni; altrament, s’han de considerar absorbits per les condicions i les 
millores que ara es pacten.

Article 9. Garantia personal
Cal respectar les situacions personals de que s’ha gaudit abans de la data de formalització del conveni que, amb 
caràcter global, el superin; s’han de mantenir estrictament a títol personal.

Article 10. Vinculació a la totalitat
El conveni constitueix un tot orgànic i indivisible, en cas, doncs, que l’autoritat competent no el publiqui totalment, 
queda sense efi càcia i cal tornar-ne a considerar tot el contingut.

Article 11. Comissió Paritària
Es crea la comissió paritària del conveni com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància. Està formada 
per dos vocals de la comissió deliberant per cada part.
Totes dues parts convenen a fer avinent a la Comissió Paritària qualsevol dels dubtes, discrepàncies i confl ictes que, 
si s’escau, tinguin lloc arran de l’aplicació i de la interpretació del conveni per tal que pugui emetre un dictamen o 
actuar de manera reglamentària. En qualsevol cas, després del seu pronunciament, quedarà expedita la via judicial.
La Comissió Paritària està formada per les parts abans esmentades, cadascuna de las quals pot ser assessorada 
per la persona que cregui adient, amb veu però sense vot.
Les reunions es duran a terme a petició de qualsevol de les dues representacions i a la convocatòria es fi xaran els 
punts a tractar, celebrant la reunió de les parts durant els 5 dies hàbils següents a la notifi cació de la convocatòria.
S’aixecarà acta de cada sessió, la qual serà signada per tots els assistents.
Per qualsevol no aplicació de les condiciones de treball a las que fa referencia l’article 82.3 del Estatut dels 
treballadors, ambdues parts es sotmetran al Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 12. Increment salarial i revisió salarial
L’increment salarial per a tots els conceptes salarials del Conveni pels anys 2015 i 2016 serà del 1%.

Article 13. Retribucions
S’estableix un salari base de conveni per a cada categoria professional i un plus de presència com a complement 
retribuïdor; en tots dos casos per a l’activitat normal i d’acord amb les quanties fi xades per l’annex 1 d’aquest 
Conveni. El plus de presència s’ha de pagar per dia realment treballat. Malgrat que l’article 16 estableix la jornada 
de dilluns a divendres, el plus, en canvi, és de sis dies a la setmana.

Article 14. Gratifi cacions extraordinàries
Les gratifi cacions extraordinàries de Nadal i el mes de juliol són d’una mensualitat per a totes les categories, s’hi 
computen el salari base, l’antiguitat i el plus de presència. La paga d’estiu s’abonarà la primera setmana de juliol, i 
la de Nadal la primera quinzena de desembre.
A més de les dues gratifi cacions anteriors, hi haurà una tercera gratifi cació amb el mateix import i condicions que 
les pagues de Nadal i d’estiu, que s’haurà de pagar durant la primera quinzena de juny.
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Article 15. Vacances
El període de vacances és de trenta dies naturals. La data del gaudiment ha de ser fi xada entre l’empresa i els 
representants dels treballadors; sempre, però, en el període comprés entre el 15 de maig i el 30 de setembre. En el 
cas que no hi hagi representants de personal, cal prendre l’acord amb els treballadors mateixos. La data de gaudir 
de les vacances s’ha de fi xar dins el primer trimestre de cada any.
Les empreses que normalment concedeixen les vacances partides ho poden continuar fent. En aquest cas, el 
període mínim és de 15 dies per a cadascun, que cal incrementar amb tres dies feiners. Els treballadors podran 
escollir voluntàriament la realització dels tres dies de vacances addicionals, com fossin dies d’assumptes particulars, 
en el sentit que puguin triar fer-los junts o separats, preavisant en un termini de vuit dies, sempre que no afecti el 
funcionament normal de l’empresa i abans del 31 de desembre de cada any.
Si les vacances es fraccionen a petició dels treballadors no hi pot haver l’increment esmentat dels tres dies.
El dia de Dijous Sant i el dia 24 de desembre, és festiu durant les quatre hores de la tarda.

Article 16. Jornada
La jornada laboral és de 40 hores setmanals de feina efectiva. La jornada ha de ser de dilluns a divendres.

Article 17. Antiguitat
Des de la data de vigència d’aquest Conveni, l’antiguitat s’ha de pagar d’acord amb la quantia que preveu la taula 
(annex 2) per a cada categoria professional.

Article 18. Incapacitat laboral
En la situació de baixa per incapacitat laboral, sigui per la causa que sigui, s’ha de percebre el cent per cent del 
salari real; la diferència entre el que paga la Seguretat Social i aquest cent per cent, és a càrrec de l’empresa.

Article 19. Llicències
Cal atenir-se al que preveu l’Estatut dels treballadors/es, amb l’única excepció del cas que disposa l’apartat b) del 
número 3 de l’article 37 d’aquesta disposició; en aquest cas, el permís ha de ser de quatre dies, afegint-n’hi tres 
més en cas de desplaçament, per un sol cop. Pel que fa a les ocasions successives, cal atenir-se als dies que fi xa 
la norma de l’Estatut.
S’acorda per els permisos per hospitalització es podran gaudir de forma alternativa.
El descans voluntari anterior al part i el descans obligatori són de seixanta dies cadascun.
En quan al permís de lactància, i d’acord amb l’Estatut dels Treballadors, es podrà acumular en dies complerts a 
continuació de la baixa maternal.
En cas de matrimoni, es té dret a quinze dies naturals de llicència, que es poden acumular al període de vacances, 
si tots dos es succeeixen.
En cas d’infantament d’un fi ll, el pare tindrà dret a quatre dies de llicència.
Els treballadors/es, previ avís i posterior justifi cació, tindran dret a permisos retribuïts de com màxim 16 hores anuals 
de durada, per acudir a visites mèdiques al metge de capçalera o especialista del sistema de la Seguretat Social. 
El gaudiment d’aquest permís haurà de preavisar-se amb un mínim de 24 hores, i serà necessària una justifi cació 
posterior. 
Tots els treballadors/es tindran 2 dies de llicència per afers propis, a fi  de conciliar la vida familiar i laboral. A l’any 
que tres de les catorze festes anuals caiguin en dissabte el nombre de dies de llicència serà de tres.
Respecte al calendari laboral s’acorda que els treballadors el coneixeran abans de que fi nalitzi l’any anterior.
Les parelles de fet que acreditin la seva situació amb els requisits que estableix la Llei 10/98 de 15 de juliol, tindran 
els mateixos drets.

Article 20. Dietes
Es distingeixen dues menes de dietes: les ordinàries (el desplaçament que les produeix és habitual) i les 
extraordinàries (el desplaçament és degut a una necessitat circumstancial i no normal de l’empresa). En el primer 
cas, cal pagar les despeses que han estat degudament justifi cades. En el segon, es pagarà per dieta completa o 
per mitja dieta segons annexos 1 i 2. 

Article 21. Desplaçament
En cas que el treballador/a, per ordre de l’empresa, s’hagi de desplaçar amb vehicle propi ateses les necessitats del 
servei, ha de percebre els quilòmetres segons annexos1 i 2. 
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Article 22. Roba de feina
Les empreses han de concedir i lliurar dues peces de roba de feina a cada productor, una cada sis mesos. L’empresa 
també ha de facilitar botes i guants al personal que en necessiti per treballar. 
Quan al personal del magatzem i dels cellers, se’ls ha de facilitar botes; n’han de fer ús exclusivament i obligatòriament 
a l’empresa.

Article 23. 
A cada empresa, els treballadors/es poden acordar per unanimitat percebre la nòmina per mitjà d’una llibreta o 
d’un compte de caixa d’estalvis. En aquest cas, tenen els drets que concedeixen les caixes en aquesta situació; 
concretament, la subvenció de 6.010,12 euros com a ajut familiar en cas de s’esdevingui invalidesa permanent 
absoluta o mort per causa d’accident, sigui laboral o no, sense que això porti cap mena d’obligació per part de les 
empreses.

Article 24. Assegurança
Les empreses han de concertar una assegurança per als casos de mort i incapacitat permanent absoluta i total per 
a la feina habitual, sempre que resulti d’un accident, sigui laboral o no, per la quantitat de 23.000 euros. Es pacta 
expressament que la data del fet causant serà la del dia del accident, quedant cobert per l’assegurança, qualsevol 
que sigui la data en que es reconegui la possible incapacitat, amb independència que en aquesta darrera data el 
treballador/a accidentat/da ja no estigui en l’empresa per qualsevol causa. L’empresa es compromet a lliurar al 
treballador/a una còpia d’aquesta assegurança. L’assegurança entra en vigor a comptar d’un mes de la data de 
publicació al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya.

Article 25. Revisió mèdica
La revisió mèdica per a tot el personal a càrrec de l’empresa serà la legalment establerta aplicable al sector en quant 
a vigilància de la salut i prevenció de riscos.

Article 26. Excedències per naixement de fi lls
El treballador/a o treballadors/es que gaudeixi d’una excedència per naixement d’un fi ll té dret a reincorporar-se 
al seu lloc de treball un cop hagi fi  nit el període d’excedència que havia sol·licitat. Únicament pot tenir dret a 
l’excedència un de tots dos cònjuges, l’un o l’altre, indistintament.
En cas que l’empresa contracti un treballador/a perquè substitueixi l’excedent, cal fer consignar al contracte, a més 
del nom del treballador que és substituït, que la durada d’aquest fi  neix tan bon punt s’hi reincorpora.
Quan una dona estigui de baixa per maternitat ha de ser substituïda per una altra dona mitjançant contracte 
d’interinitat, sempre que l’empresa necessiti cobrir la baixa.

Article 27. Promoció i formació professional a la feina
El treballador/a té dret a:
a) Gaudir dels permisos necessaris per concórrer a exàmens, com també de preferència a l’hora d’escollir el torn 
de feina, si l’empresa té aquest règim, en cas que cursi estudis regularment amb vista a obtenir un títol acadèmic 
o professional.
b) Adaptar la seva jornada ordinària a l’assistència a cursos de formació professional, com també que li sigui 
concedit el permís de formació o perfeccionament professional oportú amb reserva de lloc de treball.
Les empreses han de concedir com a màxim setze hores retribuïdes l’any per a l’obtenció del permís de conduir.

Article 28. Drets i garanties sindicals
Els delegats/des de personal i els membres del comitè d’empresa disposen del crèdit d’hores mensuals retribuïdes 
que fi xa l’Estatut dels treballadors.
Els diferents membres del comitè d’empresa i, si s’escau, els delegats/des de personal poden acumular les hores 
que tenen com a temps sindical en un component o en més d’un, sense ultrapassar el màxim total. En cas que 
hi hagi un sol representant sindical, pot acumular les hores dos mesos com a màxim; si un mes, doncs, no ha 
esmerçat cap hora, el més següent en pot emprar fi ns a trenta, però cada dos mesos perd les que no havia fet servir.

Article 29. Jubilació parcial
Podrà pactar-se entre l’empresa i els treballadors/es afectats/des, un contracte de relleu i jubilació parcial amb 
les avantatges, forma i condicions establertes al Reial Decret 1991/1984, de 31 d’octubre i la normativa que el 
desenvolupi i/o modifi qui.
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En aquelles empreses en les que es produeixin les circumstàncies que possibilitin el contracte de relleu, aquestes 
procuraran complimentar les formalitats necessàries per la realització de la corresponent jubilació parcial, sempre 
que el treballador afectat ho comuniqui amb antelació sufi cient. El citat contracte de relleu es regirà en quant a les 
seves formalitats i requisits pel que disposa la legislació vigent (RDL 15/98 de 27 de novembre).

Article 30
Pel que fa al que no preveu aquest Conveni, cal atenir-se al laude arbitral de 29 de març de 1996.

Article 31. Excedència forçosa
Per a l’excedència forçosa s’estarà al disposat en l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors

Article 32. Vigilància a la salut
L’empresari garantirà als treballadors/es al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut a través de 
reconeixements específi cs en funció dels riscos inherents al treball.
Les mesures de vigilància i control de la salut dels treballadors/es es duran a terme respectant sempre el dret 
d’intimitat i a la dignitat de la persona del treballador/a i la confi dencialitat de tota la informació relacionada amb el 
seu estat de salut.
En el cas de que un treballador/a tingui el reconeixement de no apte/a, o amb restriccions per el seu lloc de 
treball, es prioritzarà per l’adaptació del seu lloc de treball, i si no fos possible, es farà un canvi de lloc de treball 
sempre que les condicions productives i organitzatives de l’empresa ho permetin. L’empresari/a facilitarà la formació 
i capacitació per desenvolupar les funcions del nou lloc de treball.

Article 33
Amb independència de la data de publicació del conveni en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, les 
empreses es comprometen a abonar els endarreriments des de l’1 de gener 2015.

Article 34
Mobilitat funcional
En cas d’encomana de funcions superiors, del mateix grup professional, per un període superior a sis mesos durant 
un any o vuit durant dos anys, el treballador/a podrà reclamar l’ascens, o en tot cas, la cobertura de la vacant 
corresponent a les funcions per ell realitzades conforme a les regles en matèria d’ascens aplicables en l’empresa, 
sense perjudici de reclamar la diferencia salarial corresponent.

Annex 1

Taules salarials 2015

Taula salarial Plus presència
Grup A) Tècnics: per mes
Cap superior 998,76 274,08

1) Tècnics titulats
a) amb títol superior 981,32 274,08
b) amb títol mitjà 899,63 274,08
c) amb títol inferior 864,85 274,08

2) Tècnics no titulats
Encarg. Gral Bodega 821,4 274,08
Encarg. Laboratori 821,4 274,08
Aux. Laboratori 673,55 274,08
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Taula salarial Plus presència
Grup B) Administratius
a) Cap superior 998,76 274,08
b) Cap de 1a 864,85 274,08
c) Cap de 2a 818,78 274,08
d) Ofi cial de 1a 770,07 274,08
e) Ofi cial de 2ª 734,34 274,08
f) Auxiliar 682,29 274,08

Grup C) Comercials
a) Cap / inspector de vendes 830,11 274,08
b) Corredor de plaça 770,07 274,08
c) Viatjant 770,07 274,08

Grup D) Subalterns
a) Conserge / vig. nocturn 691 274,08
b) Personal de neteja 640,33 274,08

Grup E) Obrers per dia
1) Professionals ofi ci
a) Capatàs bodega / fab. 25,01 10,97
b) Cap de secció 24,23 10,97
c) Ofi cial de 1a 23,94 10,97
d) Ofi cial de 2a 23,41 10,97
e) Ofi cial de 3a 23,1 10,97

2) Ofi cis Auxiliars
a) Ofi cial de 1a 23,94 10,97
b) Ofi cial de 2a 23,41 10,97
c) Peó especialitzat 22,93 10,97
d) Peó 22,22 10,97
e) Peó embotellador/a 22,22 10,97

Annex
Dieta 40,77
Mitja dieta 18,63
Quilometratge 0,34

Taula salarial Plus presencia
Grup A) Tècnics: per mes
Cap superior 1.008,75 276,82

1) Tècnics titulats
a) amb títol superior 991,13 276,82
b) amb títol mitjà 908,63 276,82
c) amb títol inferior 873,50 276,82
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Taula salarial Plus presencia
2) Tècnics no titulats
Encarg. Gral Bodega 829,61 276,82
Encarg. Laboratori 829,61 276,82
Aux. Laboratori 680,29 276,82

Grup B) Administratius
a) Cap superior 1.008,75 276,82
b) Cap de 1a 873,50 276,82
c) Cap de 2a 826,97 276,82
d) Ofi cial de 1a 777,77 276,82
e) Ofi cial de 2a 741,68 276,82
f) Auxiliar 689,11 276,82

Grup C) Comercials
a) Cap / inspector de vendes 838,41 276,82
b) Corredor de plaça 777,77 276,82
c) Viatjant 777,77 276,82

Grup D) Subalterns
a) Conserge / vig. nocturn 697,91 276,82
b) Personal de neteja 646,73 276,82

Grup E) Obrers per dia
1) Professionals ofi ci
a) Capatàs bodega / fab. 25,26 11,08
b) Cap de secció 24,47 11,08
c) Ofi cial de 1a 24,18 11,08
d) Ofi cial de 2a 23,64 11,08
e) Ofi cial de 3a 23,33 11,08

2) Ofi cis Auxiliars
a) Ofi cial de 1a 24,18 11,08
b) Ofi cial de 2a 23,64 11,08
c) Peó especialitzat 23,16 11,08
d) Peó 22,44 11,08
e) Peó embotellador/a 22,44 11,08

Annex
Dieta 41,18
Mitja dieta 18,82
Quilometratge 0,35
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Annex 2

Biennis 2015 Biennis 2016 Quadriennis 2015 Quadriennis 2016
Grup A) Tècnics: per mes
Cap superior 46,05 46,51 89,45 90,34

1) Tècnics titulats
a) amb títol superior 45,19 45,64 87,78 88,66
b) amb títol mitjà 41,13 41,54 82,28 83,11
c) amb títol inferior 39,41 39,8 78,80 79,59

2) Tècnics no titulats
Encarg. Gral Bodega 36,73 37,1 74,37 75,11
Encarg. Laboratori 36,73 37,1 74,37 75,11
Aux. Laboratori 29,82 30,11 59,65 60,25

Grup B) Administratius
a) Cap superior 46,05 46,51 89,45 90,34
b) Cap de 1a 39,41 39,8 78,80 79,59
c) Cap de 2a 36,37 37,1 74,12 74,87
d) Ofi cial de 1a 34,63 34,98 69,25 69,94
e) Ofi cial de 2a 32,88 33,2 65,71 66,37
f) Auxiliar 30,27 30,57 60,46 61,06

Grup C) Comercials
a) Cap / inspector de vendes 37,67 38,05 75,30 76,05
b) Corredor de plaça 34,63 34,98 69,25 69,94
c) Viatjant 34,63 34,98 69,25 69,94

Grup D) Subalterns
a) Conserge / vig. nocturn 30,71 31,02 61,38 61,99
b) Personal de neteja 29,55 29,85 59,16 59,75

Grup E) Obrers per dia
1) Professionals ofi ci
a) Capatàs bodega / fab. 1,12 1,13 2,22 2,24
b) Cap de secció 1,07 1,08 2,15 2,17
c) Ofi cial de 1a 1,05 106 2,13 2,15
d) Ofi cial de 2a 1,04 1,05 2,08 2,10
e) Ofi cial de 3a 1,02 1,03 2,05 2,07

2) Ofi cis Auxiliars
a) Ofi cial de 1a 1,05 1,06 2,13 2,15
b) Ofi cial de 2a 1,04 1,05 2,08 2,10
c) Peó especialitzat 1,02 1,03 2,04 2,06
d) Peó 0,98 0,99 1,96 1,98
e) Peó embotellador/a 0,98 0,99 1,96 1,98
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