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III CONVENI COL·LECTIU
 D' OCI EDUCATIU I 
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 

Després de gairebé tres anys de negociació, no exempts de dificultats i tensions, 
CCOO ha procedit a la signatura del III Conveni Col·lectiu del sector després del 
preacord aconseguit fa uns dies a la Taula Negociadora. Les qüestions més 
rellevants són:

   Vigència del Conveni fins al 31 de desembre de 2023.

         Dret de subrogació per a totes les persones treballadores,      
independentment de la seva modalitat contractual, incloent també el 
contracte per obra i servei, respectant les antiguitats i qualsevol altre dret 
adquirit amb l'empresa sortint. 

 Millora del redactat dels llocs de treball de la Classificació Professional. 
Els llocs de Controlador de Sala i Encarregat de consigna es desvinculen 
del Grup VI (Personal de Serveis Generals) i passen al Grup III (Personal 
d'atenció directa en equipaments de cultura de proximitat i projectes 
socioculturals).

 Introducció del lloc de Mediador/a cultural, que queda emmarcat en el 
Grup III amb la mateixa remuneració que el mediador/a Intercultural 
Educatiu.

 S'acorda la creació d'una Disposició Transitòria: Taula Tècnica per a 
l'estudi de la classificació professional amb l'objectiu de poder revisar el 
funcionament de la classificació i poder proposar al llarg de la vigència 
del conveni els canvis que siguin necessaris per a la seva correcta 
aplicació.

 Respecte a les suspensions del contracte de treball, s'actualitza el text 
del conveni a la nova legislació, incorporant els nous drets per 
naixement de fill/a, adopció, i guarda amb finalitats d'adopció o 
acolliment.

 En matèria d'igualtat, es revisa i actualitza l'articulat, essent 
obligatori per a totes les empreses l'elaboració dels Plans
d'Igualtat, eliminant l'obligació que siguin empreses de més de
250 treballadors.
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Retribuïts

•  Respecte al gaudi del permís per 
hospitalització per un parent fins a segon 
grau de consanguinitat el gaudi dels dies 
no té perquè ser consecutiu.

•  En el cas de canvi de domicili, s'amplia 
a dos dies si es produeix un canvi de 
municipi a 100 km.

•  Pels treballadors que no puguin gaudir 
de les 16 setmanes de paternitat en cas 
de naixement de fill, s'amplia de 3 a 4 el 
nombre de dies.

• Dos dies en cas de desplaçament en 
més de 100 quilòmetres per les noces 
d'un parent fins a primer grau.

• Un dia per a l'assistència i realització 
d'exàmens oficials que alliberin matèria.

•  En cas de fill/a prematur/a i que 
requereixi hospitalització després del 
part, els seus progenitors podran 
absentar-se del treball durant tres hores, 
així com una reducció de la seva jornada 
de treball fins a un màxim de dues hores, 
amb la consegüent disminució salarial.

•  Fins a un màxim de tres hores diàries 
per a atendre fills prematurs o nounats 
que hagin de romandre hospitalitzats 
després del part durant el temps que 
duri l'hospitalització, sempre que no 
s'hagi sol·licitat reducció de jornada per 
aquesta mateixa circumstància.

No retribuïts

•  Tot el personal pot sol·licitar fins a 
quinze dies de permís sense sou en el 
transcurs d'un any i com a màxim es 
podran gaudir en quatre períodes.
• Pel temps indispensable:

-Per a assistència a tutories i reunions 
escolars.

  -Per l'acompliment d'un deure 
inexcusable de caràcter públic i personal.
  -Assistència mèdica del propi 
treballador/a en els Serveis Públics de 
Salut.

- Acompanyament en l'assistència 
mèdica en els Serveis Públics de Salut de 
fills menors de 18 anys.

- Acompanyament en l'assistència 
mèdica als Serveis Públics de Salut fins a 
primer grau de consanguinitat o afinitat 
familiar amb discapacitat, edat, accident 
o malaltia que no puguin valer-se per si 
mateixos.

PERMISOS
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EN MATÈRIA SALARIAL
S'introdueix un “complement de dedicació” de 435,48 euros anuals per a aquells 
llocs que requereixin un temps fora de la jornada laboral dedicat a la preparació 
de materials, avaluació, programació, reunions, cerca d'informació o preparació 
d'activitats. Aquest complement el perceben mensualment els llocs de:

• Mediador/a Cultural
• Mediador/a Intercultural
• Expert/a en Tallers o Monitor/a de tallers.
• Monitor/a d'oci educatiu i Temps Lliure

Respecte a les revisions salarials:
Es contemplen unes taules generals d'aplicació a tots els treballadors i les 
treballadores amb excepció d'aquells l'activitat de la qual no està subjecta a 
contractació pública o que actualment es trobin treballant en un
servei/centre/programa que els plecs de licitació  del qual estiguin en execució en 
el moment de publicació del Conveni.
En relació amb els salaris de les taules generals, d'aplicació als treballadors 
l'activitat dels quals quedi inclosa en nous plecs (Taula A) des de l'1 de gener de 
2021, s'acorda:

-Per a 2019, s'actualitza l'SMI a 950€ per a tots els llocs de treball que es trobin 
per sota.
-Per a octubre de 2020 s'acorda un “salari mínim de conveni” de1.000 euros 
(14.000 euros anuals).

-Entre 2019 i 2023, unes pujades del Conveni que oscil·len entre el 9% i el 
34%, segons els llocs de treball. En el càlcul d'aquestes pujades s'inclouen 
els increments salarials que resulten de l'aplicació del nou complement de 
dedicació per als llocs de treball que el percebin.

-A data d'1 d'octubre de 2022, amb independència de l'estat dels plecs de 
licitació, tots els treballadors i les treballadores sota el paraigua d'aquest 
conveni, sense excepció, es regiran per les taules salarials publicades per a 
aquest any (Taula C).

Respecte a l'excepcionalitat per a les i els treballadors l'activitat dels quals no està 
subjecta a contractació pública o que estiguin treballant sota el servei d'un plec en 
vigor (Taula B) i no es permetés la revisió de les partides econòmiques, les pujades 
seran de l'1%, després d'aplicar els SMI de 2019 i de 2020, fins a la convergència 
salarial d'octubre de 2022.
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