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RESOLUCIÓ
TRE/737/2009, de 5 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació 
de la pròrroga per als anys 2007 i 2008, excepte l’article 4.1 i la revisió salarial 
per a 2007 i 2008, de l’últim Conveni col·lectiu de treball per al sector de centres 
especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya publicat 
per a l’any 2005 (codi de conveni núm. 7901565).

Vista la pròrroga per als anys 2007 i 2008, excepte l’article 4.1 i la revisió salarial 
2007 i 2008, de l’últim Conveni col·lectiu de treball per al sector de centres especials 
de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya publicat per a l’any 
2005, subscrit per la part empresarial pels representants de la Federació de Centres 
Especials de Treball de Catalunya i per la part social pels representants de CCOO 
i d’UGT, el 17 de desembre de 2008, i d’acord amb el que disposen 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.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 
de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; i 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, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció de la pròrroga per als anys 2007 i 2008, excepte l’ar-
ticle 4.1 i la revisió salarial 2007 i 2008, de l’últim Conveni col·lectiu de treball per 
al sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de 
Catalunya publicat per a l’any 2005 (codi de conveni núm. 7901565) al Registre de 
convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oicial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notiiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Barcelona, 5 de febrer de 2009

SALVADOR ÁLVAREZ VEGA

Director general de Relacions Laborals

Traducció del text original signat per les parts

ACORDS
de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector de cen-

tres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya per 
als anys 2007 i 2008

S’acorda prorrogar, per a l’any 2008, el darrer text de l’esmentat conveni que es va 
publicar per a l’any 2005, a excepció del seu article 4.1 i l’annex relatiu a les taules 
salarials que tindran canvis.

Com a qüestió prèvia les parts negociadores del present conveni acorden revisar 
el conveni subscrit per a l’any 2007, en el sentit d’aplicar i conseqüentment procedir 
a l’actualització del salari base aplicant-li a aquest, un increment del 4,30% sobre el 
salari base del 2006 i del 4,30% sobre el plus d’activitat del mateix any, de manera 
que la taula salarial queda redactada d’acord amb l’annex referenciat.

Així, respecte a l’article 4.1 abans esmentat, quedarà redactat, pel que fa a les 
taules salarials del 2007, de la següent manera: Aquest conveni col·lectiu entra en 
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vigor al dia següent de la seva irma, es pacta una durada ins al 31 de desembre de 
2007 i els efectes econòmics són aplicables des de l’1 de gener de 2007.

Respecte a l’annex de les taules salarials, que ho seran per al 2007, ha de tenir 
el següent redactat:

ANNEX

Taules salarials

Les taules salarials consignades en aquest annex tenen caràcter de retribució 
mínima en el sector. Es refereix al salari base i el plus d’activitat i s’han de fer 
efectives en dotze mensualitats.

Pacte  Salari Base  Plus d’activitat
Nivell 1 592,27 €/mes 5,59 €/dia
Nivell 2 596,37 €/mes 6,41 €/dia
Nivell 3 600,50 €/mes 7,27 €/dia
Nivell 4 604,62 €/mes 8,15 €/dia
Nivell 5 608,72 €/mes 9,00 €/dia
Nivell 6 612,84 €/mes 9,87 €/dia
Nivell 7 616,94 €/mes 10,72 €/dia
Nivell 8 621,08 €/mes 18,01 €/dia

D’altra banda, acorden prorrogar, per a aquest any 2008, el darrer text de l’esmentat 
conveni que es va publicar per a l’any 2005, a excepció del seu article 4.1 i l’annex 
relatiu a les taules salarials que tindran canvis.

Aquests canvis es basen en el fet que les parts negociadores del present conveni 
acorden revisar el conveni subscrit per a l’any 2008, en el sentit d’aplicar i conse-
qüentment procedir a l’actualització del salari base aplicant-li un increment del 
4,30% sobre el salari base del 2007 i del 3,50% sobre el plus d’activitat, de manera 
que la taula salarial queda redactada d’acord a l’annex referenciat.

Així, l’esmentat article 4.1 quedarà redactat de la següent manera: Aquest con-
veni col·lectiu entra en vigor l’endemà de la seva signatura, se’n pacta una durada 
ins al 31 de desembre de 2008 i els efectes econòmics són aplicables des de l’1 de 
gener de 2008.

Respecte a l’annex de les taules salarials, que ho seran per al 2008, ha de tenir 
el redactat següent:

ANNEX

Taules salarials

Les taules salarials consignades en aquest annex tenen caràcter de retribució 
mínima al sector. Es refereix al salari base i el plus d’activitat, i s’han de fer efectives 
en dotze mensualitats.

Pacte Salari Base Plus d’activitat
Nivell 1 617,74 €/mes 5,79 €/dia
Nivell 2 622,01 €/mes 6,63 €/dia
Nivell 3 626,32 €/mes 7,52 €/dia
Nivell 4 630,62 €/mes 8,44 €/dia
Nivell 5 634,89 €/mes 9,32 €/dia
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Pacte Salari Base Plus d’activitat
Nivell 6 639,19 €/mes 10,22 €/dia
Nivell 7 643,47 €/mes 11,10 €/dia
Nivell 8 647,79 €/mes 18,64 €/dia

(09.056.039)
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