Circular 18/08 – 29 de març de 2018
Publicació al DOGC del conveni d’hostaleria pels anys 2017, 2018 i
2019
El DOGC núm. 7589 de 29 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució
TSF/510/2018, de 23 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
del Conveni interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de
Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992).
A continuació, us recordem els aspectes principals del nou conveni, que ja us vam
informar a la circular 17/20 del 6 de novembre:
DURADA:
Tres anys; 2017, 2018 i 2019.
CLÀUSULA D’ULTRA ACTIVITAT:
No hi ha clàusula d’ultra activitat. L’article 5 es manté en la seva actual redacció.
(En el suposat de transcorre dotze mesos de negociació des de la seva denúncia
sense arribar a un acord, la conseqüència és del decaïment del conveni).
ÀMBIT FUNCIONAL:
Queda regulat que també es considera de restauració, els establiments i locals de
qualsevol tipus amb degustació, que la seva activitat preponderant sigui la venta al
públic de menjars i begudes consumides en el mateix local o terrassa.
AUGMENT SALARIAL:
1,9 % pel 2017
1,9% pel 2018
1,8 % pel 2019
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Aquests augments no contenen clàusules de revisió per aplicació de l’IPC o altres
indicadors, les taules dels tres anys quedaran publicades en el conveni. També cal
recordar la retroactivitat de l’aplicació de l’augment salarial.
CONTRACTES FIXES DISCONTINUS:
1. S’ha pactat que els drets econòmics d’aquest tipus de contracte siguin
calculats amb l’antiguitat resultant dels períodes de treball efectiu.
2. Les crides d’aquests treballadors/es es redueixen a un termini de deu dies
dels quinze actuals, previs a la reincorporació. S’incorpora la possibilitat
d’efectuar la crida mitjançant correu electrònic.
3. S’incorpora la possibilitat d’efectuar hores complementàries en contracte a
temps parcial de fixes discontinus de més de 25 hores setmanals.
DESCANS SETMANAL:
4. Es manté el descans setmanal d’un dia, acumulant o compensant el segon
dia durant quatre mesos, excepte per a la província de Barcelona, que no pot
acumular.
LACTÀNCIA ACUMULADA:
5. S’augmenta el permís acumulat de lactància a 19 dies dels 13 actuals a partir
del 2019.
MANUTENCIÓ:
S’exclouen els establiments hotelers que tinguin establert el servei de BED &
BREAKFAST i no tinguin personal de cuina.
S’exclouen els càmpings, excepte pel personal adscrit als serveis de bar, menjador i
cuina.
Es redueix el plus de la província de Tarragona per a equiparar-lo a Barcelona de 72
€ a 47 €.
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La redacció de l’article que regula el plus de manutenció permet cotitzar a la
seguretat social valorant el cost real del mateix. Es crea un plus personal que
compensarà el descens de la quantia.
PREMI DE VINCULACIÓ:
Des de l’01/01/2017 i fins el 31/12/2018 serà d’aplicació per tenir drets al premi de
vinculació un treballador/a de 45 o més anys.
A partir de l’01/01/2019 serà d’aplicació pel treballador/a de 50 o més anys.
S’exclou per a casos de baixa o cessament voluntari.
ASSUMPTES PROPIS:
Els dies d’assumptes propis es podran sol·licitar una vegada transcorreguts 90 dies
d’antiguitat a l’empresa.
EXTERNALITZACIONS DE SERVEIS:
A partir del 31 de desembre de 2018 i respectant fins al seu venciment els
contractes celebrats fins a la data, els contractes d’externalització de serveis de les
seccions de pisos, cuina, menjador, recepció i zones termals en establiments amb
categoria de balnearis que la tinguin concedida, han d’aplicar els salaris i la jornada
anual del conveni d’hostaleria.
Aquesta clàusula implica que els treballadors/es que prestin serveis en els hotels i
altres establiments d’hostaleria, que siguin l’objecte de la subcontractació d’algun
d’aquests serveis amb empreses externes, hauran de percebre el salari del conveni
col·lectiu vigent.
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S’adjunta la disposició de la resolució exposada.
Agrairíem que em féssiu difusió entre tots els vostres associats, atesa la
importància de l’assumpte i, que durant aquests mesos hem anat rebent algunes
trucades d’agremiats demanat com estava la publicació del conveni.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
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