
 1 

DOGC núm. 3853 - 28/03/2003 
 
RESOLUCIÓ 
TIC/729/2003, de 22 de gener, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu 
de treball del sector de fabricants de begudes refrescants i distribució de cervesa i begudes no 
alcohòliques de la província de Tarragona per a l’any 2002 (codi de conveni núm. 4300275). 
 
Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricants de begudes refrescants i 
distribució de cervesa i begudes no alcohòliques subscrit per les parts negociadores en data 30 de 
desembre de 2002, presentat en aquesta oficina per les mateixes parts en data 13 de gener de 2003, 
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 del treballadors; els articles 11.2 i 37.4 de 
la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i la Resolució 
TRE/1398/2002, de 30 d’abril, de delegació de competències en matèria de relacions laborals al 
Registre de Tarragona de convenis de la Subdirecció General d’Afers Laborals i Ocupació (DOGC 
núm. 3642, de 24.5.2002), 
 
Resolc: 
 
—1  Disposar el registre del Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricants de begudes 
refrescants i distribució de cervesa i begudes no alcohòliques de la província de Tarragona per a 
l’any 2002 en el Registre de convenis de la Subdirecció General d’Afers Laborals i d’Ocupació de la 
Delegació Territorial de Treball de Tarragona. 
 
—2  Disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu. 
 
Tarragona, 22 de gener de 2003 
 
Montserrat Güell i Anglès 
Subdirectora general d’Afers Laborals i d’Ocupació de Tarragona en funcions 
 
 
 
 
Traducció del text original signat per les parts 
 
CONVENI 
col·lectiu de treball del sector de fabricants de begudes refrescants i distribuïdors de cerveses i de 
begudes no alcohòliques de la província de Tarragona. 
 
Article 1 
Àmbit territorial i àmbit personal 

Aquest Conveni col·lectiu provincial és de compliment obligat per a totes les empreses que 
composen el sector provincial de fabricants de begudes refrescants i distribuïdors de cerveses i de 
begudes no alcohòliques de la província de Tarragona, i per a tots els treballadors que presten els 
seus serveis en les empreses esmentades, amb independència de la seva relació laboral amb 
aquestes, ja siguin tècnics, administratius, subalterns i obrers, tant el personal fix com l’interí, 
l’eventual o el de campanya, sense cap altra excepció que les que preveu la legislació vigent. 
 
Article 2 
Durada 

Aquest Conveni té durada fins el 31 de desembre de 2002. S’ha de renovar per períodes d’un any, si 
no és denunciat per qualsevulla de les parts davant l’autoritat competent, amb tres mesos de temps a 
la data del seu venciment o de les seves pròrrogues. 
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Article 3 
Vigència 

Aquest Conveni entra en vigor, a tots els efectes, amb independència de la seva homologació i 
publicació, l’1 de gener de 2002. 
 
Article 4 
Salari base 

El personal ha de percebre, mensualment, un salari base d’acord amb el que es fixa a la primera 
columna de l’annex 1 d’aquest Conveni. 
 
Article 5 
Plus de conveni 

Es fixa un plus de conveni que s’ha de percebre per dia efectivament treballat, diumenges, dies 
festius, període de vacances, llicències retribuïdes, la quantia mensual de les quals s’estableix en la 
segona columna de l’annex 1. 
 
Article 6 
Compensació i absorció 

Les condicions retributives o de treball que puguin modificar-se en el futur per disposició legal, només 
tenen eficàcia i aplicació quan, considerades en el seu conjunt i en còmput anual, superen les 
establertes en aquest Conveni, també valorades en el seu conjunt i en còmput anual. 
 
Article 7 
Plus de repartiment 

Es fixa per al personal de repartiment un plus amb aquesta denominació que s’ha d’abonar per caixa, 
paquet o embalum repartit o recollit i la quantia del qual es fixa en l’annex 2. Aquest plus serveix com 
a compensació al treball realitzat i a la prolongació de la jornada. 
 
Article 8 
Plus de nocturnitat 

El personal comprès en el torn de nit de les 22 hores a les 6 hores, ha de realitzar una jornada de 7 
1/2 hores, que corresponen a 7 hores de treball i 1/2 hora de descans. En concepte de plus de 
nocturnitat s’ha de percebre el 25 per cent del salari base en concepte de plus de nocturnitat. 
 
Article 9 
Vacances 

Les vacances, poden efectuar-se en dos torns de quinze dies o en un de trenta dies naturals, en el 
període comprès entre l’1 de gener i 31 de maig i el 15 de setembre i 31 de desembre. En aquest cas 
les empreses han d’abonar deu dies de salari base més plus de conveni en compensació. Si les 
circumstàncies ho permeten s’ha de procurar habilitar, en el període comprès entre l’1 de juny i el 15 
de setembre, algun torn de vacances d’acord amb les necessitats de l’empresa. En aquest cas no hi 
cap la compensació esmentada abans. 
 
Article 10 
Gratificacions extraordinàries 

Tots els treballadors tenen dret a dues pagues extraordinàries de trenta dies de salari més antiguitat, 
més el plus de Conveni. Les pagues esmentades s’han de fer efectives el 20 de juliol i el 20 de 
desembre, respectivament. 
 
Article 11 
Participació en beneficis 
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Amb caràcter de participació en beneficis, les empreses han d’abonar als seus treballadors una 
gratificació extraordinària equivalent a trenta dies de salari base més antiguitat, el pagament de la 
qual s’ha d’efectuar en prorrata mensual durant tot l’any següent a partir de la seva meritació. Per 
enguany aquesta quantia mensual queda establerta en la tercera columna de l’annex 1. 
 
Article 12 
Jornada laboral 

La jornada setmanal és de 40 hores efectives de treball. En el supòsit que no s’hi arribi o se 
sobrepassi la jornada màxima laboral, aquesta manca o excés s’ha de compensar en períodes 
horaris idèntics de descans i en la forma que acordin les parts. El descans entre jornades i les hores 
de treball efectiu s’han d’ajustar a la legislació vigent. 
 
Article 13 
Roba de treball 

S’ha de facilitar a tot el personal roba de treball adient a aquest. La roba d’hivern té una durada de 
dos anys i la d’estiu d’un sol any, llevat en el cas que es faci malbé o deteriori per l’ús. La roba d’estiu 
s’ha de lliurar la primera quinzena de maig i la d’hivern durant tot el mes d’octubre. 
 
Les empreses han de lliurar una peça de roba impermeable, individualitzada per a cada treballador 
del personal de repartiment. Es fixa una durada de dos anys per cada peça de roba. 
 
Article 14 
Hores extraordinàries 

S’acorda, com a principi bàsic, la supressió de les hores extraordinàries habituals, amb les 
excepcions següents: 
 
a) Realització d’aquelles que són exigides per la necessitat de reparar sinistres o altres danys 
extraordinaris i urgents, que poden comportar la paralització de la indústria o pèrdues de primeres 
matèries o productes semielaborats en curs de fabricació. 
b) Realització d’hores extraordinàries estructurals necessàries per a comandes imprevistes, períodes 
punta de producció, absències imprevistes, canvis de torn o altres circumstàncies de caràcter 
estructural derivades de la naturalesa de l’activitat sempre que no puguin ésser substituïdes per la 
utilització de les distintes modalitats de contractació previstes legalment, sense que en cap moment 
es puguin sobrepassar els límits de dues hores diàries i en còmput anual fixat per la llei. 
 
Per a 2002, les hores extraordinàries realitzades s’han d’abonar amb un increment del 75 per cent 
sobre el valor hora normal. L’empresa pot optar pel seu abonament econòmic segons el model 
indicat, o bé per la seva compensació per temps de descans incrementat en el percentatge 
assenyalat abans, és a dir, una hora i tres quarts d’hora de descans. 
 
En cap cas s’han de realitzar hores extraordinàries en dissabte a la tarda durant la vigència d’aquest 
Conveni. 
 
Article 15 
Acumulació de funcions 

Les empreses, en pacte directe amb els treballadors, poden fixar un plus a percebre per aquells que, 
amb categoria i oficis determinats, realitzen, a més, funcions corresponents a altres oficis o 
categories. 
 
Article 16 
Treballs de categoria superior i treballs de categoria inferior 

Aquest Conveni es remet al que estipula en els articles 15 i 16 de l’Ordenança Laboral de la branca. 
 
Article 17 
Complement d’antiguitat 
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Els treballadors fixos han de gaudir d’augments periòdics dels seus havers en la quantia i forma 
següents: 
 
1. Quantia: 
  2 biennis del 5% del salari base. 
  7 triennis del 6% del salari base. 
2. Per al còmput de l’antiguitat s’ha de tenir en compte tot el temps de servei en una mateixa 
empresa. S’han de considerar com a efectivament treballats tots els mesos o dies en què s’ha 
percebut un salari o remuneració, ja sigui per serveis prestats o vacances, llicències retribuïdes i els 
períodes de baixa per malaltia o accident de treball. 
3. Així mateix, és computable el temps d’excedència forçosa per nomenament per a càrrec polític o 
sindical i la prestació del servei militar realitzada de forma voluntària o obligatòria. 
4. L’antiguitat s’ha de computar a raó dels anys de servei prestats a l’empresa. S’estima, per tant, el 
temps prestat durant el període de prova i com a temporer eventual, interí o contractat per obres o 
serveis determinats quan un contractat així passi a ocupar una plaça com a fix. 
5. En el cas que un treballador cessi a l’empresa per sanció o per voluntat i que posteriorment 
reingressi, el còmput de l’antiguitat s’ha d’efectuar a partir de la data d’aquest darrer ingrés si bé es 
perden tots els drets i l’antiguitat adquirits. 
6. El salari base a tenir en compte per al càlcul de la totalitat dels augments periòdics per any de 
servei, és el corresponent a la categoria laboral que en cada moment es gaudeixi. 
7. Els augments esmentats han de començar a meritar-se a partir del dia 1 del mes en què compleixi 
cadascun dels períodes computables. 
 
Article 18 
Comissió Paritària 

Es crea una Comissió paritària del Conveni com a òrgan d’interpretació, arbitratge i conciliacions 
d’aquest, per a tots els dubtes que puguin sorgir en la seva aplicació en els diferents centres i 
empreses. El president és qui presideix les deliberacions del Conveni. No té dret a vot. La Comissió 
és constituïda per quatre membres de la Comissió negociadora per cadascuna de les parts. 
 
La Comissió Paritària té, com a mínim, una reunió en el segon trimestre de cada any, en cas d’existir 
una ordre del dia prefixada per la presidència i a proposta de qualsevulla de les parts de la Comissió 
Negociadora. 
 
Ambdues parts convenen assabentar la Comissió Paritària de tots els dubtes, discrepàncies i 
conflictes que puguin produir-se com a conseqüència de l’aplicació del Conveni, perquè aquella pugui 
emetre dictamen o actuar en la forma reglamentària, sens perjudici de seguir la via administrativa o 
judicial que correspongui. 
 
Article 19 
Ascensos 

El treballador amb categoria professional de peó que acrediti dos anys de servei en la mateixa 
empresa, ha d’ascendir de categoria passant de peó a especialista. Llevat del que s’indica en el punt 
anterior, en tot allò referit a ascensos cal atenir-se a la legalitat vigent. 
 
Article 20 
Accident laboral 

En el cas d’accident laboral o malaltia professional, les empreses han d’abonar la quantitat 
necessària per a completar el cent per cent del salari, excepte el plus de repartiment. 
 
Article 21 
Repartiment 
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El personal de repartiment per a dipositar la càrrega, llevat en els casos de força major, no ha de 
pujar a altells ni baixar als soterranis que no disposen d’accessos per a vehicles, llevat en les 
empreses que realitzen habitualment repartiment domiciliari. 
 
Article 22 
Llicències i permisos 

El treballador, amb avís i justificació prèvia, pot absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per 
algun dels motius i pel temps següent: 
 
a) Vint dies naturals en cas de matrimoni. 
b) Dos dies en els casos de naixement d’un fill o de malaltia greu i decés de parents fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat. Quan, per aquest motiu, el treballador necessita fer un 
desplaçament amb aquesta finalitat, el termini és de quatre dies. 
c) Un dia per trasllat de domicili habitual. 
d) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal. 
Quan consta en una norma legal o convencional un període determinat, s’ha d’observar el que s’hi 
disposa quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica. 
 
Quan el compliment del deure referit abans suposa la impossibilitat de la prestació del treball degut 
en més del vint per cent de les hores laborables en un període de tres mesos, l’empresa pot passar 
al treballador afectat a la situació d’excedència regulat en l’apartat 1 de l’article 46 de la llei 8/80 de 
10 de març. 
 
En el supòsit que el treballador, per compliment del deure o el desenvolupament del càrrec, percep 
una indemnització, s’ha de descomptar l’import d’aquesta del salari a què tingui dret en l’empresa. 
 
e) Per a realitzar les funcions sindicals o de representació del personal en els termes establerts 
legalment o convencionalment. 
f) Les treballadores, per lactància d’un fill menor de nou mesos, tenen dret a una hora d’absència del 
treball, que poden dividir en dues fraccions. La dona, per la seva voluntat, pot substituir aquest dret 
per una reducció de la jornada normal en mitja hora amb la mateixa finalitat. En el cas contemplat en 
aquest apartat, la treballadora ha de percebre el seu salari en la part proporcional al temps treballat 
efectivament, segons l’opció exercida. 
g) Aquells que per raons de guarda legal tenen cura directament d’algun menor de sis anys o d’un 
disminuït físic o psíquic, que no desenvolupi cap altra activitat retribuïda, tenen dret a una reducció 
de la jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un terç i un màxim 
de la meitat de la durada d’aquella. 
h) Un dia per matrimoni de fills o pares. 
i) Fins a dos dies l’any per preparació d’exàmens. S’han de recuperar en la forma establerta per 
l’empresa, segons les seves necessitats. 
j) El temps necessari per fer l’examen del permís de conduir. 
 
Article 23 
Dietes 

Les empreses han d’abonar al treballador l’import de les despeses, degudament justificades, que 
hagi tingut en els desplaçaments ordenats per l’empresa. 
 
Article 24 
Quilometratge 

Tots els treballadors que per raons de treball i per ordre de l’empresa efectuïn desplaçaments 
utilitzant el vehicle propi, han de percebre 0,17 euros per quilòmetre recorregut. 
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Per al còmput del quilometratge efectuat s’ha de tenir en compte la distància oficial existent entre les 
localitats objecte del desplaçament, més cinc quilòmetres de carència per a recorreguts interiors. 
 
Article 25 
Medicina preventiva 

Les empreses es comprometen a realitzar, dintre de la jornada laboral, un examen mèdic anual. 
 
Als efectes de prevenció de riscos laborals, les empreses assumeixen a aquesta finalitat, els 
continguts en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, i l’Ordre de 
27 de juny de 1997 que desenvolupa l’anterior Reial decret. 
 
Article 26 
Retirada del carnet de conduir 

En els supòsits que a un conductor li sigui retirat temporalment el permís de conduir com a 
conseqüència d’una infracció administrativa amb el vehicle que té al seu càrrec, o el propi quan es fa 
per compte de l’empresa, aquesta l’ha de destinar, durant el temps de retirada del carnet, a altres 
treballs que no exigeixin la utilització del permís de conduir esmentat. S’ha de respectar la categoria 
professional, encara que els treballs que realitza siguin d’una altra d’inferior i, així mateix, s’han de 
respectar les retribucions fixes i per jornada ordinària de la seva categoria. 
 
Article 27 
Ajut per invalidesa i defunció 

Els treballadors o els seus drethavents, en cas d’invalidesa absoluta per a qualsevol treball o mort, 
derivats d’accident laboral, han de percebre 17.685,53 euros. Aquest risc ha de ser cobert per les 
empreses mitjançant els sistemes que aquestes creguin adients, les quals han de lliurar a les 
persones interessades o als representants sindicals justificant d’haver-se dut a terme l’assegurament 
de la quantitat corresponent d’acord amb el paràgraf següent. 
 
En els supòsits en què la domiciliació de nòmina, establert en l’article 35 d’aquest Conveni, signifiqui 
per al treballador el benefici d’una pòlissa sufragada per l’entitat bancària, la responsabilitat de 
l’empresa queda limitada a l’excés o la diferència existent entre la quantitat assegurada per l’entitat 
bancària fins els 17.128,84 euros establerts en el primer paràgraf. 
 
Article 28 
Jubilació 

A instància del treballador i amb acord de l’empresa, poden pactar la jubilació avançada. El 
treballador ha de rebre com a indemnització: 
 
Ala 6 anys abans de la data de jubilació, la gratificació de set mesos de salari. 
Als 5 anys abans de la data de jubilació, la gratificació de sis mesos de salari. 
Als 4 anys abans de la data de jubilació, la gratificació de cinc mesos de salari. 
Als 3 anys abans de la data de jubilació, la gratificació de quatre mesos de salari. 
Als 2 anys abans de la data de jubilació, la gratificació de tres mesos de salari. 
A 1 any abans de la data de jubilació, la gratificació de dos mesos de salari. 
 
Tot això sempre que el treballador tingui l’antiguitat mínima de cinc anys en l’empresa. 
 
Independentment de l’antiguitat expressada en el paràgraf anterior i igualment a instància del 
treballador i amb l’acord consegüent de l’empresa, poden pactar la jubilació avançada a 64 anys 
d’edat de l’operari. Per a això, l’empresa s’ha d’obligar a substituir-lo per un altre treballador que sigui 
titular del dret a qualsevulla de les prestacions econòmiques per desocupació, o jove demandant de 
primera ocupació, mitjançant un contracte de la mateixa naturalesa que l’extingit. Tot això, d’acord 
amb l’estipulat en el Reial decret llei 1194/1985, de 17 d’agost. 
 
Article 29 
Discapacitats 
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Qualsevol augment del nombre de treballadors en les empreses ha de ser cobert en un cinc per cent 
per discapacitats, sempre que siguin aptes i estiguin capacitats per al desenvolupament de les 
funcions de què es tracti. 
 
Article 30 
Igualtat de la dona 

L’empresa reconeix la igualtat de l’home i de la dona en el treball i, consegüentment, el seu lliure 
accés a qualsevol lloc en l’empresa, així com a percebre idèntic salari a igual treball. 
 
Article 31 
Drets sindicals 

Les empreses reconeixen la lliure constitució dels Comitès d’empresa i delegats de personal, d’acord 
amb tot el disposat sobre la matèria a la legislació vigent en cada moment. 
 
Sobre el coneixement dels representants sindicals de les noves contractacions, s’ha d’observar la 
legislació vigent. 
 
Article 32 
Excedències 

En els casos de nomenament per a càrrec polític o l’exercici de càrrec en les centrals sindicals, s’ha 
de concedir la situació d’excedència per les empreses als seus treballadors a petició d’aquests; per la 
seva part, les empreses, en els dos casos esmentats, poden exigir l’excedència forçosa del 
treballador quan li impedeix la dedicació a la seva tasca habitual. Aquesta situació d’excedència 
finalitza quan desapareixen les causes que la motiven i el temps de durada s’ha de considerar com 
de servei actiu als efectes d’antiguitat en l’empresa. 
 
Les empreses han de readmetre obligatòriament al seu centre de treball els seus operaris que es 
trobin en situació d’excedència pels motius indicats abans, un cop finalitza la causa que en va donar 
lloc, sempre que el treballador ho sol·licita i es reincorpora al seu lloc de treball habitual dintre del 
mes següent al cessament en el càrrec. 
 
En allò que no preveuen els paràgrafs anteriors s’ha d’actuar d’acord amb l’article 46 de la llei 8/1980 
de 10 de març. 
 
Article 33 
Treballadors i contractació eventual 

S’estableix per als contractes eventuals que han de cobrir les circumstàncies especials de fluctuació 
en el mercat del sector, una durada màxima de fins a 12 mesos dins d’un període de 18 mesos. 
 
Per la resta de la contractació, s’ha d’aplicar allò que preveu la legislació vigent. 
 
Article 33 bis 
Contracte per obra o servei determinats 

L’empresa pot procedir a la contractació per obres o serveis determinats amb un límit temporal de 
dotze mesos, en cas de produir-se els supòsits següents: 
 
a) Per la captació de distribuïdors i cadenes comercials. 
b) Per la potenciació de noves zones d’expansió, ampliació i manteniment de la cartera de clients i 
l’ampliació de referències dels existents. 
c) Per la introducció de productes experimentals de nou encuny o procedents d’un altre sector de la 
distribució. 
 
Per aquest tipus d’activitat, s’ha de crear dintre del quadre de distribució, la categoria de venedor-
promotor, equiparada a la de viatjant. 



 8 

 
Per a aquest s’estableix un preavís de 15 dies, com a comunicació de la finalització del contracte. 
 
Les empreses han de procurar, en la mesura de les seves possibilitats, convertir en lloc de treball fix, 
el generat per l’activitat temporal al·ludida. 
 
Article 34 
Aprenentatge 

Qualsevol aprenent ha de percebre la retribució segons el treball que realitza i té dret al temps 
d’estudi que marca la llei. 
 
Article 35 
Pagament de salaris 

L’abonament de les retribucions s’ha de fer mitjançant l’entitat bancària, on amb aquesta finalitat, els 
treballadors, han d’obrir una llibreta o compte corrent en l’entitat que s’acordi, amb un pacte previ 
entre l’empresa i la plantilla. 
 
Article 36 
Legislació supletòria 

Allò pactat en aquest Conveni, com expressió de la lliure voluntat de les parts, priva sobre totes les 
disposicions legals, llevat les de dret necessari. Quant a allò no pactat, s’ha d’aplicar com a norma 
supletòria el que preveu la legislació vigent. 
 
Article 37 
Garantia personal 

Els treballadors que tenen establertes condicions que superen en el seu conjunt les d’aquest 
Conveni, els hi han de ser respectades a títol personal. 
 
Article 38 
Premis, faltes i sancions 

Les faltes comeses pels treballadors i les treballadores al servei de les empreses regulades per 
aquest Conveni es classifiquen, atenent la seva importància, en lleus, greus i molt greus. 
 
a) Són faltes lleus les de puntualitat, les discussions violentes amb els companys de treball, les faltes 
d’higiene i de neteja i la no comunicació anterior, tot i poder-ho fer, de la falta d’assistència al treball i 
qualsevulla altra de naturalesa similar. 
b) Són faltes greus les comeses contra la disciplina del treball o contra el respecte degut als 
superiors, companys o subordinats; simular la presència d’un altre treballador signant per ell; 
absentar-se del treball sense llicència dins de la jornada; simular malaltia o demanar permís al·legant 
causes inexistents; la inobservança de les mesures de seguretat i higiene en el treball i, en general, 
les reincidències en faltes lleus dintre del termini de tres mesos, així com d’altres amb 
característiques similars a les assenyalades. 
c) Són faltes molt greus el frau, el furt o robatori, tant a l’empresa com als companys de treball; els 
maltractaments, de paraula, o la falta greu de respecte i de consideració a l’empresari o als seus 
familiars als companys o als subordinats; la violació dels secrets de l’empresa; l’embriaguesa i la 
blasfèmia habituals; la reincidència en faltes greus dins del termini d’un any. 
 
Les sancions que procedeix imposar en cada cas, segons les faltes comeses, són les següents: 
1. Per faltes lleus: amonestació verbal, amonestació escrita o suspensió, durant un dia, de treball i 
haver. 
2. Per faltes greus: suspensió d’ocupació i haver de dos a cinc dies. 
3. Per faltes molt greus: suspensió d’ocupació i sou per més de quinze dies i acomiadament. 
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Les sancions que es poden imposar en l’ordre laboral s’entenen sens perjudici de passar el tant de 
culpa als tribunals, quan la falta comesa pugui constituir delicte o assabentar a les autoritats 
governatives, si escau. 
4. Prescripció de sancions: les faltes lleus prescriuen als deu dies, les faltes greus als vint dies i les 
molt greus als seixanta dies, a comptar des de la data en què l’empresa té coneixement de la seva 
comissió i, en qualsevol cas, als sis mesos d’haver estat comeses. 
 
Article 39 
Clàusula d’inaplicació salarial 

El percentatge d’increment establert per al Conveni vigent pot ésser d’inaplicació per a les empreses 
que acrediten fefaentment situació de dèficit o pèrdua en l’exercici econòmic anterior. 
 
Les empreses han de comunicar als representants legals dels treballadors o, altrament, als seus 
treballadors, les raons justificatives d’aquesta decisió. 
 
Aquesta comunicació s’ha de remetre obligatòriament i per escrit a la Comissió Paritària del Conveni. 
 
Les empreses han de justificar la situació de pèrdua, aportant la memòria explicativa, balanços i 
comptes de resultats que, prèviament, hagin estat presentats en els organismes oficials. 
 
En el cas que no procedeixi la inaplicació perquè no es dóna la situació de pèrdua, i en el supòsit de 
no existir acord, s’ha de fer una comunicació escrita a la Comissió Paritària del Conveni, que ha de 
resoldre dintre dels deu dies següents. 
 
Si continua el desacord, les parts s’han de sotmetre al tribunal laboral corresponent. 
 
Els representants legals dels treballadors són obligats a mantenir la màxima reserva quant a la 
informació rebuda i ha d’observar-ne el secret professional corresponent. 
 
Article 40 
Període de prova 

Es determina un període de prova de sis mesos que afecta les categories professionals emmarcades 
en la categoria de tècnics, establerta en el quadre general de retribucions. 
 
 


