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1. REIAL DECRET-LLEI 11/2022, MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

El passat 26 de juny es va publicar en el BOE el Reial Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s’adopten i es 
prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a 
Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social 
de l’Illa de La Palma.

Detallem, a continuació, les mesures socials incloses en aquesta nova norma que va entrar el vigor l’endemà 
al de la seva publicació.

LIQUIDITAT PER A LES EMPRESES

S’aprova la pròrroga de l’ajornament de pagament de quotes a la Seguretat Social durant els mesos de juliol, 
agost i setembre, els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social, mantenint el tipus d’interès re-
duït del 0,5% per als següents sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

• Empreses amb treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat Social i els treballadors Autònoms 
que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAES 4931, 4932, 4939, 
4941 i 4942), la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas d’em-
preses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
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• Empreses i treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la 
meritació del qual tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022.

• Les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d’Altri Agraris i els treballadors 
inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, la meritació del qual tingui lloc 
entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos d’agost a octubre de 
2022, en el cas de treballadors autònoms.

LÍNIA DIRECTA D’AJUDA A PERSONES FÍSIQUES DE BAIX NIVELL D’INGRESSOS I PATRIMONI 

S’aprova una ajuda de 200 euros per a rendes baixes. La sol·licitud es presentarà a la Seu Electrònica de l’Agèn-
cia Estatal d’Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte es posi a disposició 
per la mateixa fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari 
en la qual es desitgi que es realitzi l’abonament.

Per rebre aquesta ajuda, els beneficiaris han de residir en llars en els quals la suma de les rendes que percebin 
els convivents sigui inferior a 14.000 euros en 2021 i el patrimoni dels quals descomptant l’habitatge habitual no 
superi els 43.196,4 euros.

Queden exclosos d’aquesta ajuda aquelles persones que ja cobrin l’Ingrés Mínim Vital o rebin pensions del Rè-
gim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l’Estat.

INCREMENT DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL I DE LES PENSIONS NO CONTRIBUTIVES

L’INSS reconeixerà un augment extraordinari en l’Ingrés Mínim Vital vigent a l’entrada en vigor d’aquest Reial 
Decret-llei, respecte de les mensualitats d’abril a desembre de 2022, ambdues incloses, que consistirà en l’apli-
cació d’un percentatge del 15% a l’import mensual que tingui establert cada beneficiari individual o unitat de 
convivència en els esmentats mesos.

D’altra banda, des de l’1 de juliol de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 les pensions de jubilació i invalidesa 
del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, tindran un increment extraordinari del 
15% sobre l’import que correspongui percebre a cada beneficiari en aquests mesos.

En el cas de l’Ingrés Mínim Vital, l’increment s’efectua sobre el conjunt de la nòmina, és a dir, incloent-hi el com-
plement d’ajuda a la infància en aquelles llars que ho percebin.

En el cas de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, aquest augment suposa un increment de 60 
euros al mes (360 euros d’aquí a la fi d’any).

PROHIBICIÓ DELS ACOMIADAMENTS BASATS EN L’ALÇA DE L’ENERGIA

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la prohibició d’acomiadar per causes basades en l’augment dels 
costos energètics.

Així mateix, es preveu que les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de con-
tractes regulades en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna 
i que es beneficiïn de suport públic, no puguin utilitzar aquesta per realitzar acomiadaments.

MESURES PER L’ERUPCIÓ DE LA PALMA

També queden prorrogades diverses de les mesures de suport a l’Illa de La Palma per afrontar la reconstrucció 
després de l’erupció del volcà Cumbre Vieja:

a. Pròrroga fins al 31 de desembre de 2022 dels ERTE vinculats a la situació de força major temporal en el su-
pòsit d’empreses i persones treballadores de les illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada 
a la zona del Cumbre Vieja.
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b. En relació amb les prestacions per cessament d’activitat per a autònoms engegades o prorrogades, es 
preveu la pròrroga durant sis mesos més de les mesures extraordinàries de Seguretat Social contingudes 
sobre aquest tema en la disposició addicional 6ª RDL 18/2021, 28 de setembre.

c. Es prorroga durant tres mesos més de l’ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social previst 
en diverses normes.

2. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Mitjançant el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, es modifica el Reglament General sobre inscripció d’empre-
ses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social i el Reglament General 
sobre Cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social.

Amb vigència a partir del pròxim 2 de gener, té per objecte establir un nou sistema de cotització per als autò-
noms, basat en els rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional i prioritzar la tramitació 
electrònica dels procediments d’alta, baixa i variació de dades per als treballadors autònoms. 

MODIFICACIONS EN MATÈRIA D’INSCRIPCIÓ, AFILIACIÓ, ALTES I BAIXES

S’estableix que les comunicacions d’inici o de cessament de la prestació de serveis es realitzi, a més d’en els 
models oficials, pels mitjans electrònics. Igualment, s’inclou que les sol·licituds d’alta i baixa puguin signar-se a 
través de qualsevol mitjà que permeti acreditar la seva voluntat i consentiment. 

La sol·licitud d’alta dels treballadors per compte propi, haurà d’incloure les següents dades:

• Raó social i NIF de les societats o comunitats de béns de les quals formin part els treballadors per compte 
propi.

• Acompliment del càrrec de conseller o administrador o prestació d’altres serveis per a la societat.

• Percentatge de participació en el capital social.

• Nom i cognoms i DNI o equivalent dels familiars amb els quals convisqui el treballador autònom.

• NIF del client del qui depenguin econòmicament els treballadors autònoms inclosos en aquest règim espe-
cial.

• Col·legi professional en el qual hagin de figurar incorporats els treballadors autònoms.

• NIF l’empresa o empreses per les quals es prestin les activitats complementàries privades.

• Nom i cognoms i DNI o equivalent del treballador autònom en l’activitat econòmica del qual o professional 
treballin els familiars.

• Declaració dels rendiments econòmics nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l’any na-
tural en el qual es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional, de forma directa i/o per 
la seva participació en la societat o comunitat de béns que determini la seva inclusió en el règim especial 
que correspongui. 

• Qualsevol altra dada que suposi una peculiaritat en matèria de cotització i acció protectora respecte al 
treballador per compte propi.

Les sol·licituds d’alta i de baixa i les comunicacions de variació de dades de treballadors en aquest règim espe-
cial hauran d’acompanyar-se, a través de mitjans electrònics, dels documents i mitjans de prova determinants 
de la seva procedència. A tals efectes, la TGSS podrà requerir l’aportació d’algun o alguns dels quals a conti-
nuació s’especifiquen:

a. Document que acrediti que el sol·licitant ostenta la titularitat de qualsevol empresa individual o familiar o 
d’un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari i un altre concepte anàleg o 
document acreditatiu del cessament en aquesta titularitat.

b. Justificant d’abonar l’IAE o qualsevol altre impost per l’activitat exercida o certificació de no abonar aquest 
impost, un i una altra referits, com a màxim, als últims quatre anys.



www.auren.com4

ACTUALITAT LABORAL Juliol - Agost 2022

c. Còpia de les llicències, permisos o autoritzacions administratives que siguin necessaris per a l’exercici de 
l’activitat que es tracti i, en defecte d’això, indicació de l’organisme o administració que les hagués con-
cedit o còpia de la documentació acreditativa de la seva extinció o cessament.

e. Còpia del contracte subscrit entre el treballador autònom econòmicament depenent i el seu client, una 
vegada registrat en el Servei Públic d’Ocupació Estatal, i còpia de la comunicació al Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal de la finalització del contracte registrat.

f. Documents que acreditin la participació del treballador autònom en societats o comunitats de béns o la 
seva incorporació en col·legis professionals, determinant de la seva inclusió en aquest règim especial.

g. Declaració responsable de l’interessat i qualssevols altres documents que li siguin requerits, a aquests efec-
tes, per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

COMUNICACIÓ DE DADES PER PART DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS QUE JA FIGURIN EN ALTA 
EN ALGUN RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

Respecte dels treballadors que el proper dos de gener ja figurin en alta en el RETA o en el Règim Especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors del Mar, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de 
cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d’aportar qualsevol de les dades an-
teriorment relacionades, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la TGSS, en un termini que finalitzarà 
el 31 d’octubre de 2023.

COBERTURA DE CONTINGÈNCIES

Es manté l’obligatorietat que la cobertura de la IT es concerti a través d’una Mútua col·laboradora, regulant-se 
el procediment d’adhesió a la mateixa pels treballadors autònoms. S’afegeix que la cobertura de les contin-
gències no resulta obligatòria quan es tracti de socis de cooperatives que disposin d’un sistema intercooperatiu 
de prestacions socials, complementari al sistema públic ni per als membres d’instituts de vida consagrada de 
l’Església Catòlica, quan en tots dos casos figurin inclosos en RETA.

MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE COTITZACIÓ I LIQUIDACIÓ

S’estableixen les següents modificacions:

a. En relació amb els tipus de cotització s’afegeix que la cotització per AT/EP dels autònoms ha d’efectuar-se 
mitjançant l’aplicació d’un tipus de cotització que es determinarà per la Llei de Pressupostos Generals per 
a l’Estat. Per als treballadors agraris o del mar inclosos en el RETA, la cotització es continuarà efectuant con-
forme a la tarifa de primes vigent.

b. S’estableix que al moment de sol·licitar l’alta en aquest règim, els treballadors han d’efectuar una decla-
ració dels rendiments econòmics nets que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional 
durant l’any natural en què aquella es produeixi.

c. S’estableix que els treballadors autònoms puguin canviar la base per la qual estiguessin obligats a cotitzar 
fins a sis vegades a l’any, prèvia sol·licitud a la TGSS. La sol·licitud ha d’acompanyar-se d’una declaració 
dels rendiments econòmics nets que prevegin aconseguir per la seva activitat econòmica o professional. 
Els efectes del canvi de base es produiran en els següents terminis:

 

Sol·licitud de canvi de bases Efectes

Entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer. Des de l'1 de març

Entre l'1 de març i el 30 d'abril. Des de l'1 de maig

Entre l'1 de maig i el 30 de juny. Des de l'1 de juliol

Entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. Des de l'1 de setembre

Entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. Des de l'1 de novembre

Entre l'1 de novembre i el 31 de desembre. Des de l'1 de gener
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3. PROJECTE DE LLEI D’OCUPACIÓ

El Consell de Ministres, del passat 21 de juny, va aprovar el Projecte de Llei d’Ocupació, una norma marc de les 
polítiques públiques d’ocupació que permetrà que les persones treballadores puguin disposar de noves i més 
eficaces eines per millorar l’orientació i l’acompanyament tant per a la cerca d’ocupació com per millorar la 
seva ocupabilitat.

La norma dona compliment a la reforma 5 del component 23 de modernització de polítiques actives d’ocupa-
ció del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i operarà sota els principis rectors de no discriminació en 
l’accés i consolidació de l’ocupació, transparència i eficiència en el disseny i execució.

Cal destacar que la llei dotarà a les polítiques actives d’ocupació d’una dimensió local, establint-se noves fór-
mules de col·laboració amb les administracions locals. En aquest sentit, la Conferència Sectorial d’Ocupació i 
Assumptes Laborals podrà formular acords i recomanacions específiques per atendre les necessitats específi-
ques a cada territori. Igualment, s’augmenta el termini perquè les comunitats autònomes executin la despesa 
en matèria de polítiques actives d’ocupació que disposaran a partir d’ara fins al 31 de març.

Cal tenir en compte també que s’amplien els col·lectius d’atenció prioritària que inclouen, ara, persones amb 
capacitat intel·lectual límit, persones amb trastorns de l’espectre autista, persones LGTBI, víctimes de la violèn-
cia de gènere, persones en exclusió social, persones majors de 45 anys, persones emigrants, persones bene-
ficiàries i sol·licitants de protecció internacional, dones víctimes de violència de gènere, persones gitanes, o 
pertanyents a altres minories ètniques, o persones treballadores provinents de sectors en reestructuració.

CATÀLEG DE SERVEIS GARANTITS

El pilar de la nova norma és l’acompanyament personalitzat a les persones que tindran garantida una Cartera 
Comuna de Serveis. S’elaborarà un perfil individualitzat de la persona que rebrà tutorització individual i con-
tinuada i per la qual s’elaborarà un itinerari personalitzat. Cada usuari o usuària tindrà un expedient laboral 
personalitzat únic i rebrà formació per a l’ocupació. Aquests serveis podran prestar-se presencialment o de 
manera telemàtica.

Els usuaris tindran accés a treballs a qualsevol territori de l’Estat en igualtat de condicions, i tindran accés a la 
millora de l’ocupabilitat i a la protecció social durant la cerca d’una ocupació.

Sobre aquest tema, la transformació digital i modernització dels Serveis Públics d’Ocupació farà possible diver-
sificar els canals de prestació dels serveis del Sistema Nacional d’Ocupació, impulsant l’accessibilitat contínua 
i personalitzada.

Les empreses també tindran a la seva disposició un catàleg de serveis garantits que permetrà la gestió de les 
ofertes d’ocupació presentades als serveis públics d’ocupació, informació i assessorament en la contractació, 
identificació de necessitats de formació i recolzo en els processos de recol·locació. A més, podran rebre infor-
mació i assessorament sobre les ofertes en l’àmbit de la Unió Europea a través de la Xarxa EURES.

AGÈNCIA ESTATAL D’OCUPACIÓ

L’actual organisme autònom del Servei Públic d’Ocupació Estatal es transformarà en l’Agència Espanyola 
d’Ocupació. Aquest canvi permetrà millorar la seva gestió i funcionament sense que suposi un càrrec econò-
mic a l’erari públic.

AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES

L’eficàcia de les polítiques d’ocupació se sotmetrà a un nou procediment d’avaluació. Tant l’Estratègia com el 
Pla Anual per al Foment de l’Ocupació Digna estaran, per tant, orientats a resultats.

S’incorporen tres taxes per mesurar la millora de l’ocupabilitat: la d’ocupabilitat, intermediació i cobertura.
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MÉS INFORMACIÓ

S’habilitarà una xarxa d’informació comuna per a tot el sistema de serveis d’ocupació, integrada amb la xarxa 
europea. L’ús d’Intel·ligència artificial contribuirà a la tutorització individualitzada de cada demandant.

La creació de l’Oficina d’Anàlisi d’Ocupació, vinculada a l’Observatori de les Ocupacions permetrà l’estudi i 
l’assessorament sobre polítiques d’ocupació i mercat de treball.

Finalment, les empreses usuàries comunicaran les vacants perquè sigui possible cobrir les seves necessitats 
d’ocupació presents i futures; creant, per tant, un Espai Tècnic Col·laboratiu de Coneixement, Treball i Innova-
ció del conjunt dels Serveis Públics d’Ocupació.

4. CONVENIS COL·LECTIUS

CONVENIS COL·LECTIUS INTERPROVINCIALS PUBLICATS ENTRE EL 16 DE   MAIG I EL 15 DE JUNY DE 2022

  Àmbit funcional Tipus Butlletí

Construcció. AC BOE 17/05/2022

Estiba Portuària. AC BOE 18/05/2022

Empreses d'Ensenyament Privat Sostingudes Total o Parcialment amb 
Fons Públics.

RS BOE 20/05/2022

Empreses de Seguretat. RS BOE 30/05/2022

Estacions de servei. RS BOE 30/05/2022

Gestories Administratives. RS BOE 30/05/2022

Indústria de Fabricació d'Aliments Composts per a Animals. AC BOE 30/05/2022

Indústria de Fabricació d'Aliments Composts per a Animals. RS BOE 30/05/2022

Pissarra. AC BOE 30/05/2022

Sector del ciment. AC BOE 30/05/2022

Despatxos de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals. RS BOE  2/06/2022

Indústries del Fred Industrial. CC BOE  2/06/2022

Marroquineria, Cuirs Repujats i Similars de Madrid, Castella-La Manxa, La 
Rioja, Cantàbria, Burgos, Sòria, Segòvia, Àvila, Valladolid i Palència.

RS BOE  2/06/2022

Escorxadors d'Aus i Conills. RS BOE  2/06/2022

Pastes, Paper i Cartró. RS BOE  3/06/2022

Centres d'Ensenyament Privat de Règim General o Ensenyament Reglat 
sense Cap Nivell Concertat o Subvencionat.

CE BOE  7/06/2022

Empreses d'Ensenyament Privat Sostingudes Totalment o Parcialment 
amb Fons Públics.

AC BOE 10/06/2022
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CONVENIS COL·LECTIUS D’ÀMBIT PROVINCIAL I AUTONÒMIC PUBLICATS ENTRE EL 16 DE MAIG I EL 15 JUNY DE 2022

 Territori   Àmbit funcional Tipus Butlletí

Àlaba Derivats del ciment. CC BOTHA 25/05/2022

Alacant Sales de Bingo. CC BOP  6/06/2022

Andalusia Oci Educatiu i Animació Sociocultural. CC BOJA 18/05/2022

Aragó Neteja de centres sanitaris dependents del Servei 
Aragonés de Salut.

RS BOA 19/05/2022

Astúries Clíniques i Consultes d'Odontologia i Estomatologia. RS BOPA 17/05/2022

Grues Mòbils Autopropulsades. RS BOPA 17/05/2022

Indústria del Metall. CE BOPA 17/05/2022

Neteja d'Edificis i Locals. AC BOPA 17/05/2022

Fleca. AC BOPA 17/05/2022

Obradors de Confiteries. CC BOPA  8/06/2022

Àvila Feines Agrícoles i Ramaderes. AC BOP 30/05/2022

Clíniques i Consultes d'Odontologia i Estomatologia. CC BOP  1/06/2022

Pastisseria i Confiteria. CC BOP  6/06/2022

Badajoz Indústries Siderometal·lúrgiques. CC DOE 25/05/2022

Derivats del Ciment. RS DOE 15/06/2022

Balears Comerç. AC BOIB 14/06/2022

Comerç del Metall. CC BOIB 14/06/2022

Construcció. AC BOIB 14/06/2022

Barcelona Indústries de Fabricació de Prefabricats de Formigó i 
Derivats del Ciment.

RS BOP 17/05/2022

Empreses de Remolcadors de Tràfic Interior i Exterior 
de Ports.

RS BOP 20/05/2022

Empreses de Transports Mecànics de Viatgers. CC BOP 24/05/2022

Oficines de Farmàcia. CC BOP 24/05/2022

Burgos Derivats del Ciment. CA BOP 15/06/2022

Càceres Transport de Viatgers per Carretera. CC DOE 26/05/2022

Cadis Neteja d'Edificis i Locals. CC BOP 10/06/2022

Cantàbria Transport de Mercaderies per Carreteres. CC BOCA 13/06/2022

Castelló Odontòlegs i Estomatòlegs. RS BOP 26/05/2022

Indústries de Construcció, Obres Públiques i Indústries 
Auxiliars.

AC BOP 31/05/2022

Castella i Lleó Empleats de Finques Urbanes. CC BOCL 30/05/2022

Catalunya Acció Social amb Nens, Joves, Famílies i uns altres en 
Situació de Risc de Catalunya.

AC DOGC 20/05/2022

Comerç per Subsectors i Empreses sense Conveni 
Propi.

CE DOGC 24/05/2022

Establiments Sanitaris d'Hospitalització, Assistència, 
Consulta i Laboratoris d’Anàlisis Clínics.

CC DOGC  1/06/2022

Establiments Sanitaris d'Hospitalització, Assistència, 
Consulta i Laboratoris d'Anàlisis Clíniques.

AC DOGC  9/06/2022

Ceuta Construcció. CA BOCC 14/06/2022
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Comunitat 
Valenciana

Centres i Serveis d'Atenció a Persones amb Discapa-
citat.

AC DOGV 19/05/2022

Comerç Detallista de Carnisseria i Xarcuteria. RS DOGV 19/05/2022

Còrdova Transports de Mercaderies per Carretera. CE BOP 20/05/2022

Fusta i Moble. CA BOP  6/06/2022

Extremadura Oficines i Despatxos. CC DOE  9/06/2022

Galícia Personal investigador i del personal de suport a la re-
cerca de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

AC DOG  6/06/2022

Residències Privades de Persones d'Edat. CC DOG  7/06/2022

Guipúscoa Gestores de la Informació i Documentació. CC BOP 20/05/2022

Girona Xocolates, Bombons i Caramels. CC BOP  8/06/2022

Granada Neteja d'Edificis i Locals (Institucions No Sanitàries). CC BOP 20/05/2022

Empreses de Transports de Mercaderies per carrete-
ra, Agències de Transports, Despatxos Centrals i Auxi-
liars, Magatzems, Distribuïdors i Operadors Logístics.

AC BOP 23/05/2022

Empreses de Transports de Mercaderies per carrete-
ra, Agències de Transports, Despatxos Centrals i Auxi-
liars, Magatzems, Distribuïdors i Operadors Logístics.

AC BOP 10/06/2022

Guadalajara Operadors Logístics. RS BOP 18/05/2022

Huelva Indústries de Derivats del Ciment. CA BOP 31/05/2022

La  Rioja Derivats del Ciment. RS BOR 20/05/2022

Las Palmas Sector Remolqui de la Illa de Gran Canària. CC BOP  3/06/2022

Madrid Indústries Transformadores de Plàstics. CC BOCM 11/06/2022

Múrcia Indústries de Derivats de Ciment. RS BORM 26/05/2022

Navarra Indústries de la Construcció i Obres Públiques. CA BON  7/06/2022

Osca Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del 
Metall.

CE BOP 30/05/2022

País Basc Empreses Concessionàries del Servei de Neteges 
d'Osakidetza.

RS BOPV 20/05/2022

Empreses de Col·lectivitats en Menjadors Escolars 
de Gestió Directa Dependents del Departament 
d'Educació. 

RS BOPV  1/06/2022

Personal d'Acompanyament de Transport Escolar i 
Cura de Pati, dependents del Departament d'Edu-
cació, Universitats i Recerca del Govern Basc.

RS BOPV  1/06/2022

Palència Pastisseria, Confiteria, Brioixeria i Rebosteria. RS BOP 16/05/2022

Transports de Viatgers per Carretera. CC BOP 10/06/2022

Serveis Sanitaris i Sociosanitaris Privats. AC BOP 13/06/2022

Derivats del Ciment. RS BOP 15/06/2022

Salamanca Transport de mercaderies per carretera. CC BOP 20/05/2022

Pompes fúnebres. CC BOP 25/05/2022

Comerç de ramaderia. RS BOP 13/06/2022

Santa Creu Comerç del moble. RS BOP 20/05/2022

de Tenerife Neteja d'avions. CC BOP 20/05/2022

Comerç de Tèxtil, Calçat i Pell. RS BOP  3/06/2022

Comerç de Basars. RS BOP 10/06/2022
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Saragossa Confiteries, Pastisseries i Venda de Dolços. RS BOP 18/05/2022

Tarragona Indústries de Prefabricats de Formigó i Derivats del 
Ciment.

RS BOP 25/05/2022

Transports de Viatgers. AC BOP 26/05/2022

Terol Transport de Mercaderies. CC BOP 7/06/2022

Toledo Massapà, Masses Fregides, Confiteries i Xocolates. AC BOP 27/05/2022

València Construcció. CC BOP 19/05/2022

Indústria la Tecnologia i els Serveis del Sector del 
Metall.

AC BOP 19/05/2022

Indústria la Tecnologia i els Serveis del Sector del 
Metall.

CE BOP 19/05/2022

Oficines i despatxos. CC BOP 19/05/2022

Transport de Mercaderies per Carretera, Logística i 
Missatgeries.

AC BOP 19/05/2022

Transport de Mercaderies per Carretera, Logística i 
Missatgeries.

RS BOP 19/05/2022

Valladolid Clíniques i Consultes d'Odontologia i Estomatologia. CC BOP 20/05/2022

Zamora Hostaleria, Cafès-Bars i similars. CC BOP 8/06/2022

Comercio Alimentació. AC BOP 13/06/2022

Comercio Metall. AC BOP 13/06/2022

Metall Indústria. AC BOP 13/06/2022

AC: Acord CA: Calendari laboral     CC: Conveni Col·lectiu            CE: Correcció errors

DE: Denúncia ED: Edicte EX: Extensió IM: Impugnació               LA: Laudo 

NU: Nul·litat PA: Pacte PR: Pròrroga RS: Revisió salarial SE: Sentència
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