Seguro de Defensa Jurídica
Hoja de información de producto de seguros

ARAG SE, SUCURSAL EN ESPAÑA (DGSFP E0210)

Producto: ARAG ALQUILER VIVIENDAS

Esta hoja de información es una breve descripción del seguro, por lo que no está completa. La información
precontractual y contractual completa se facilitará en otros documentos tales como la solicitud de seguro o las
condiciones generales y particulares de la póliza.. Para estar completamente informado, lea atentamente todos los
documentos que se le faciliten.

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Prestar al Arrendador la Defensa Jurídica de sus derechos e intereses en relación con la Vivienda asegurada y resarcirle de los
gastos y perjuicios económicos derivados del impago de la renta por parte del inquilino o arrendatario así como los perjuicios
materiales que éste pueda causar por actos vandálicos ya sea al contenido o al continente.

¿Qué se asegura?












Los principales supuestos asegurados son:
Defensa y Reclamación en contratos de
arrendamiento.
Reclamación en pólizas de seguro.
Defensa penal.
Reclamación de Daños.
Reclamación en contratos de reparación o
mantenimiento.
Defensa de derechos relativos a la vivienda.
.Asistencia jurídica telefónica.
Impago de alquileres
Actos vandálicos al continente.
Servicios jurídicos "online" (guías prácticas,
consultas jurídicas interactivas, modelos de
escrítos jurídicos)

¿Cuál es la suma asegurada?
Existe diversas sumas aseguradas según lo pactado
en condicionado particular:
 Garantías de Defensa Jurídica: de 1.500€ a
12.000€.
 Gastos cambios cerradura:
 Por reclamación cantidad: máx 75€
 Por desahucio:máx 120€.
 Adelanto Rentas: max.4.000 €/por 6 meses a 18
meses.
 Actos vandálicos: Continente: de 1.500 a 6.000€.

Contenido: máx. 1.200€
 Pago prestación suministro: Hasta 150€
¿Qué costes asumimos?
Los principales costes que se asumen:
 Las tasas, derechos y costas judiciales
derivadas de la tramitación de los procedimientos
cubiertos.
 Los honorarios de profesionales intervinientes
(abogados, peritos, procuradores)
 Gastos notariales y de otorgamiento de poderes
 Constitución de fianzas
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¿Qué no está asegurado?
No están cubiertos por la póliza:

x
x
x

Las indemnizaciones e intereses de ellas
derivados y las multas o sanciones que se
impusieran al Asegurado.
Los impuestos u otros pagos de carácter fiscal
dimanantes de la presentación de documentos
públicos o privados ante los Organismos
oficiales.
Los gastos que procedan de una acumulación o
reconvención judicial, cuando se refieran a
materias no comprendidas en las coberturas
garantizadas.

¿Existen restricciones en lo que respecta a
la cobertura?
Las principales restricciones son las siguientes:

!
!
!
!
!
!

Carencia ((Período en el que todavía no se
puede disfrutar de la cobertura): 3 meses
supuestos contractuales excepto reclamación
impago rentas.
Mínimo Litigioso (Cantidad mínima para
presentar demanda judicial): 300 euros para
litigios relacionados con el contrato de
arrendamiento.
Franquicia (Cantidad a cargo del asegurado):
Actos vandálicos: 300 euros.
Impago de alquileres: una mensualidad.

Hechos voluntariamente causados por el
Asegurado o en los que concurra dolo o culpa
grave por parte de este, según sentencia judicial
firme.
Los contratos de arrendamiento siguientes:

!
!
!
!
!

a) De naves industriales o de locales destinados
a uso industrial.
b) Rústicos.
c) De temporada.
d) De viviendas secundarias.
e) Sobre viviendas que carezcan de las
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condiciones legales de habitabilidad.

!
!
!

!
!

f) De subarrendamiento de vivienda.
g) Los que comporten el traspaso o cesión del
local.
6. Hechos cuya cobertura corresponda al
Consorcio de Compensación de Seguros, aún
cuando dicho Organismo no admita la efectividad
del derecho del Asegurado por incumplimiento de
alguna de las normas establecidas en el
Reglamento y disposiciones vigentes en la fecha
de ocurrencia del siniestro.De subarrendamiento
de vivienda.
Los que comporten el traspaso o cesión del local.
Hechos cuya cobertura corresponda al Consorcio
de Compensación de Seguros, aún cuando dicho
Organismo no admita la efectividad del derecho
del Asegurado por incumplimiento de alguna de
las normas establecidas en el Reglamento y
disposiciones vigentes en la fecha de ocurrencia
del siniestro.

¿Dónde estoy cubierto?



Las garantías contratadas serán de aplicación a los siniestros producidos dentro del territorio español, con
sujeción al derecho y tribunales españoles.

¿Cuáles son mis obligaciones?
Las obligaciones del asegurado son las siguientes:
. Pagar la prima en las condiciones estipuladas en el contrato.
. Declarar a ARAG, antes de la formalización del contrato, todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la
valoración del riesgo, de acuerdo al cuestionario que se le someta.
. Comunicar durante la vigencia del contrato a ARAG la alteración de las circunstancias declaradas en el cuestionario
que agraven el riesgo.
. Comunicar a ARAG la ocurrencia del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que
se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
. Dar toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro y emplear los medios a su
alcance para reducir las consecuencias del mismo.

¿Cuándo y cómo tengo que hacer mis pagos?
El contratante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la formalización del contrato. Las
sucesivas primas deberán hacerse efectivas según lo indicado en las cláusulas particulares en los correspondientes
vencimientos. En función del acuerdo con la compañía, el pago de la prima podrá ser anual o fraccionado y podrá
realizarse mediante domiciliación bancaria, por transferencia o por tarjeta.

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?
La duración temporal de la cobertura del seguro es la indicada en las Condiciones Particulares.

¿Cómo puedo rescindir el contrato?
Si en las Condiciones Generales se establece que el contrato se renueva cada año, usted podrá oponerse comunicándonoslo por escrito al menos un mes antes de la fecha de renovación.
Caso especial: Si usted ha contratado su seguro a distancia, puede anularlo durante los primeros 14 días enviándonos
una comunicación escrita. Sin embargo, no podrá anularlo si es un seguro de viaje o equipaje y dura menos de un mes
o si es cualquier otro tipo de seguro y dura menos de 14 días.

Seguro de Defensa Jurídica

2/2

El precio medio de la vivienda en alquiler en
España se incrementa un 3,5% en enero y se sitúa
en 8,44 €/m2 al mes.
Son los últimos datos del portal inmobiliario fotocasa. Estos revelan el incremento mensual más
acusado desde marzo de 2007. Entonces hubo un incremento en el precio del 6,3%.

Imagen: fotocasa

El precio del alquiler se incrementa en 15 comunidades
Según estos datos, a nivel mensual el precio del alquiler se ha incrementado en 15 comunidades. Y
ha descendido en dos. El incremento más importante se ha registrado en la Rioja (5,9%). Le siguen
Baleares (5,3%), Canarias (5,1%), Madrid (4,8%) y Cataluña (4%).
“El precio del alquiler sigue creciendo en nuestro país como consecuencia de la fuerte demanda en
un contexto de recuperación económica y de mejora del empleo. También por la imposibilidad de
muchos españoles de acceder a la compra de una vivienda. Y por la apuesta de los inversores por las
altas rentabilidades que ofrece la compra de vivienda alquilar. Hay que indicar, sin embargo, que
también influyen otros factores. Como por ejemplo el cambio de mentalidad a favor de esta forma de
vida. Y el boom del alquiler turístico en las grandes ciudades y principales destinos de la costa”, Así
lo explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de fotocasa.
Por otro lado, el precio medio del mes de enero (8,44 €/m2 al mes) nos devuelve a datos de marzo de
2010. En ese momento el precio del alquiler estaba situado en 8,42 €/m2 mensuales. Desde que
alcanzó el precio máximo en mayo de 2007 (10,12 €/m2 al mes) el precio de la vivienda ya ha
acumulado una caída del -16,6%.

El precio interanual sube en todas las comunidades
A nivel interanual, el precio de la vivienda en alquiler se incrementa un 10,9%, muy en la tónica de
los últimos meses en los que el alquiler está subiendo interanualmente con cifras cercanas al 10%.
De hecho, este es el quinto mes en el último año en el que el precio del alquiler se ha incrementado
por encima del 10%. Además, el precio del alquiler a nivel interanual lleva 35 meses consecutivos
subiendo.
Por comunidades autónomas, en el mes de enero se observan 17 incrementos interanuales en el
precio del alquiler. Esto quiere decir que el precio ha subido en todas las comunidades. Con
incrementos que van desde el 13,1% de La Rioja al 0,3% de Navarra.

Imagen: fotocasa

Si observamos los precios, vemos que Cataluña es la comunidad más cara para alquilar una
vivienda de segunda mano. El precio, en este caso, es de 12,88 €/m2 al mes. Le sigue Madrid (12
€/m2 al mes) y País Vasco (10,91 €/m2 al mes). En el lado opuesto, las dos comunidades con los

precios de la vivienda en alquiler más asequibles son Extremadura (4,65 €/m2 al mes) y Castilla-La
Mancha (4,96 €/m2 al mes).

Imagen: fotocasa

Por provincias, 35 de ellas registran aumentos mensuales en el precio del alquiler respecto al mes de
diciembre. Los incrementos van del 6,4% en Málaga al 0,2% de Albacete. En cambio, el precio del
alquiler se reducen en 14 provincias. Con caídas que van del -8,8% de Castellón al -0,1% de Jaén.

11 municipios llegan al precio máximo del alquiler
En el análisis de los municipios, llama la atención que en 11 se llegue este mes de enero el máximo
registrado. Así, Barcelona, Madrid o Pozuelo de Alarcón alcanzan en enero el precio máximo del
precio del alquiler en toda la serie histórica del índice fotocasa. Este se remonta al año 2006.
Barcelona alcanza por primera vez los 16,26 €/m2 al mes. En Madrid los 13,65 €/m2 al mes. Y en el
caso de Pozuelo de Alarcón los 11,93 €/m2 al mes. Otros municipios que alcanzan el precio máximo
este enero son Adeje, Palma de Mallorca, Málaga, La Línea de la Concepción, Telde, Aldaia,
Mollerussa y Lucena.
En cuanto a los precios, Barcelona continúa siendo el municipio más caro para alquilar una
vivienda (16,26 €/m2 al mes). Le siguen Gavà (14,56 €/m2 al mes), Sant Cugat del Vallès (14,35
€/m2 al mes), Castelldefels (13,72 €/m2 al mes) y Calvià (13,70 €/m2 al mes).
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Las garantías que protegen tu tranquilidad.
Con ARAG Alquiler Viviendas dispondrás de todas las coberturas
jurídicas que te garantizarán el mayor rendimiento de tu inversión
y la máxima tranquilidad.

ASISTENCIA JURÍDICA
TELEFÓNICA

¿Te preocupa que tu inquilino
no pague el alquiler?

DEFENSA DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL

¿Se ha estropeado la caldera y
no sabes quién debe pagar la
reparación?

Lo nuestro es defender lo tuyo

www.arag.es

IMPAGO
DE ALQUILERES

ACTOS VANDÁLICOS
AL CONTINENTE Y AL CONTENIDO

RECLAMACIÓN DE DAÑOS
DE ORIGEN EXTRACONTRACTUAL

RECLAMACIÓN EN CONTRATOS
DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

DEFENSA DE LOS DERECHOS
RELATIVOS A LA VIVIENDA O LOCAL

Para informarte de todas las coberturas y sus límites,
consulta a tu asesor de seguros o llama al 902 24 27 24

¿Sabes cómo afrontar
un caso de desahucio?

ARAG Alquiler

DEFENSA
DE OTROS SEGUROS
en el momento de la formalización del mismo. ARAG SE, Sucursal en España. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43406, Folio 203, Hoja
B428649. NIF W0049001A

Mod. 14477 (1215)

PÉRDIDA DE ALQUILERES
POR INCENDIO, RAYO O EXPLOSIÓN

Mod. 14477 (0216)

DEFENSA Y RECLAMACIÓN
EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

Viviendas
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cuando el inquilino se vaya?

Despreocúpate por completo.
Si tienes una vivienda que alquilar, olvídate de dolores de cabeza.
ARAG Alquiler Viviendas estará a tu lado para reclamar y defender tus derechos.
ARAG Alquiler Viviendas es un producto actual que se ha adaptado a tus necesidades.
Un seguro tan importante como elegir un buen inquilino.

ARAG Alquiler Viviendas

Asistencia Jurídica
Telefónica

Defensa y reclamación
en contratos de arrendamiento

Defensa de los derechos
relativos a la vivienda

Defensa de la
responsabilidad penal

Reclamación de daños de
orígen extracontractual

Defensa de otros seguros
Un vecino se ha dejado el grifo abierto y ha
causado daños en tu vivienda alquilada, por
lo que recurres a tu compañía del hogar.
¿No responde cómo debería?
¿Han aparecido humedades que tu compañía
del hogar no quiere pagar?

ARAG defiende y reclama tus derechos en
conflictos relacionados con el contrato de
arrendamiento. Por ejemplo, ante casos de
impagos de suministros, daños a la vivienda,
importes de la fianza, o procesos de desahucio,
entre otros.

Impago de alquileres
¿Qué haces si el inquilino no paga un mes de
alquiler?
¿Y si además de rentas, el inquilino deja
suministros sin pagar?
Recurre a tus abogados de ARAG y olvídate de
preocupaciones. Con esta garantía asumimos
el coste de los impagos por parte del inquilino,
durante el tiempo que hayas contratado. Tu
piso quedará libre lo antes posible gracias a las
gestiones de abogados especializados, sin
costes extras para ti. Y si, tras no pagar, el
inquilino se marcha antes de iniciar ninguna
acción judicial, te compensamos igualmente.

Con ARAG no te preocupes porque tus
derechos como propietario serán defendidos,
también, frente a otras aseguradoras.

Para informar
te de todas
las garantías
del seguro
y sus límites,
consulta
a tu mediado
r.

Actos vandálicos
al continente y al contenido

Pérdida de Alquileres por
Incendio, Rayo o Explosión

¿El inquilino ha causado imperfectos importantes en el mobiliario que tenías en el piso?

¿Ha habido una explosión de gas y el inquilino ha
tenido que marcharse temporalmente del piso?

¿Tras la marcha de tu inquilino has encontrado
las paredes destrozadas?

¿Ha habido un incendio que ha destrozado tu
piso alquilado?

Si tras un proceso de desahucio descubres que
en tu propiedad existen deterioros inmobiliarios
importantes, llama a tus abogados de ARAG que
te enviarán a un perito quien valorará el alcance
de los daños. Asumiremos los destrozos que te
hayan causado en el continente y en el contenido que tuvieras inventariado.

Si tras un incendio, una explosión de gas o
incluso, un rayo, tus inquilinos se tienen que
marchar a vivir a otro sitio, llama a ARAG.
Enseguida enviaremos un perito que evaluará
los daños a fin de certificar que la propiedad se
queda inhabitable. ARAG te pagará las mensualidades de alquiler que perderías durante el
tiempo que no puedas alquilar tu propiedad
hasta un límite establecido.

Reclamación en contratos de
reparación y mantenimiento

Inquilinos que dejan de pagar el alquiler sin
previo aviso
Martina es propietaria de un piso en alquiler. Ha hecho esta inversión inmobiliaria con algún
esfuerzo y depende del ingreso de alquiler para pagar la hipoteca que ha contratado para
pagar esta propiedad. Durante cuatro años sus inquilinos le pagan sin demora, pero llega un
mes de abril en el que no ingresan la renta y no comunican nada a su propietaria. Martina
decide llamarles y tras comprobar que no le devuelven las llamadas, llama a ARAG para
intermediar esta situación porque no se puede permitir estar más de un mes sin ningún
ingreso de alquiler de su piso. ARAG se pone en contacto con los inquilinos de Martina para
conocer hasta qué punto pueden pagar por lo menos una parte de la mensualidad, de forma
continuada, pero se encuentra con que los inquilinos no se comprometen con ninguna
cantidad ni están dispuestos a abandonar el piso. En este momento, ARAG les informa que
interpondrá una reclamación judicial de desahucio y de reclamación de rentas impagadas.
Presentada la demanda, ARAG empieza a adelantar las rentas impagadas a Martina y de esta
forma ella puede hacer frente a sus obligaciones con el banco, lo que le supone un enorme
alivio.
Mientras la demanda sigue su curso en el Tribunal, en el mes de octubre, los inquilinos de
Martina abandonan el piso y se lo informan vía mensaje de teléfono. Martina comprueba que
su piso tenía el cableado eléctrico arrancado, agujeros en las puertas y un sofá roto. Martina
informa a ARAG que, a su vez, envía un perito para evaluar los daños vandálicos al continente
y al contenido.
Es entonces cuando ARAG le paga a Martina los daños en su piso, así como los gastos de
cerradura, ya que Martina decidió cambiarla. De este modo, Martina pudo hacer frente a los
desperfectos y volver a poner su piso a punto para volver a alquilarlo.

Afortunadamente, Martina tenía un seguro de ARAG Alquiler
Viviendas porque sabía que era la mejor manera de proteger su
propiedad. Gracias a sus abogados, consiguió que sus derechos
fueran defendidos sin costes adicionales para ella.

Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

Acordem
cordem la pujada del 2016 en un 1%
Després de la pujada salarial del 0’8% pel 2015, les
organitzacions negociadores del conveni hem
acordat avui mateix una pujada salarial d’un 1% per a
les taules salarials d’aquest 2016, amb retroactivitat
des de 1 de gener.

havíem donat erròniament un tractament de bestreta al
que en realitat és préstec,, de tal manera que es podien
donar (i es donaven) situacions contradictòries amb la
regulació de l’Estatut
’Estatut dels Treballadors.
Treballa
Ara la redacció
quedarà més clarificada, de la següent manera:

Tal i com dèiem en l’anterior comunicat, la negociació del
conveni està resultant més complexa que mai, degut a
l’interéss per part de la patronal de portar el concepte de
“flexibilitat”
flexibilitat” a un increment important de la jornada laboral
en la pràctica, la qual cosa es contraposa amb l’interés
nostre de tractar amb profunditat la classificació
professional. Res a veure, per tant, una cosa amb l’altra,
i davant de postures tant separades,, i després de 8
reunions, constatem que les posicions continuen massa
allunyades.

“Anticipo: Todo el personal de la empresa tendría derecho a
solicitar y recibir de ésta, anticipos hasta el límite del importe
meritado en el momento de la solicitud.
Préstamo: Todo el personal con más de 2 años de antigüedad
en la empresa podrá solicitar, por escrito, un préstamo sin
interés, hasta el importe de 3 mensualidades del salario real, o
el importe que las partes acuerden. La aprobación del mismo,
estará sujeta
ta a la aceptación por parte de la empresa, así como
los plazos de retorno.”

Hem cregut convenient, per tant, fer una exercici de
responsabilitat i, deixant de banda de moment tot el que
ens separa, donar resposta a totes les persones que
estan esperant el seu increment salarial,
salarial a prop de
250.000, no esperar a que el conveni estigui negociat - ja
que podrien
n passar força més mesos-,
mesos i fer un acord
parcial que contempli el que tenim pactat en aquests
moments a més de l’increment salarial per al 2016.
2016
Finalment, l’acord és un increment salarial només pel
2016, i d’un 1% sobres les taules de l’any anterior,
amb retroactivitat des de 1 de gener.
gener En un moment
en el que continuem amb IPCs negatius, la valoració que
fem és positiva. Sense anar més lluny el IPC interanual
de Catalunya està ara en un -0’5%,
0’5%, el IPC interanual
d’Espanya està situat en un -0’8%.
0’8%. La única lectura
possible és que continuem en una situació de frenada
econòmica, per tant, davant d’això el fet de poder
continuar pactant increments salarials ja de per si ha de
ser valorat.
Així mateix, hem decidit concretar dues qüestions que
semblen menors comparades amb les pujades salarials,
però que el cert és que han donat peu en algunes
empreses a controvèrsies importants,, amb la qual cosa
donarem claredat all redactat. Per una banda, tenim el
tema de les bestretes i els préstecs:
préstecs en el conveni

Fitxa d’afiliació

D’altra banda,, els complements per IT.
IT La redacció del
conveni fins al moment era que en el cas que tinguem
dret a complements derivats d’una baixa mèdica,
aquests s’aplicaven fins arribar al 100% del salari que
“tingui reconegut el treballador”. Aquesta frase també ha
donat lloc a moltes controvèrsies. Ara el redactat serà
molt més clar, en concret s’especificarà el 100% “del sou
real del treballador”. Així ens estalviem problemes, que
n’hi ha, sobre l’explicació jurídica del que és el sou que
té reconegut el treballador, donat que majoritàriament ni
en el contracte
te de treball s’arriba a especificar quin és el
sou que l’empresa “li reconeix” al treballador.
Ens congratulem,, en definitiva, que qüestions que poden
semblar menors i no ho són tant, es puguin pactar
d’acord amb els interessos majoritaris dels treballadors i
les treballadores del sector. Després del període
vacacional reprendrem les negociacions amb l’objectiu
d’entrar amb més concreció en aspectes de la
classificació professional que creiem no estan ben
definits, i de fet hem creat una Comissió específica als
efectes.. Esperem poder avançar.
avançar De moment almenys
donem resposta a les demandes urgents de la pujada
d’aquest any. Adjuntem en aquest comunicat les taules
tal i com queden.
Sense més, us desitgem a tothom un bon estiu.

PROTECCIÓ DE DADES:
data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
DNI .…….........…….......................................
............ Telèfon ….....................................................…......... Data naixement ............. / ...............
.....
/ ….............
Adreça ................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Població .............................................................................................................................
............................................................................................................................................... Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball ......................................................................................
....................................................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
……………………………………....….....................................................
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu
u compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També
seran
ran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector a què pertany l’empresa en
què treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests
aquest fitxers es el manteniment
de la teva relació com a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per enviar-te
enviar
informació sobre les activitats i acords de
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas,
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
e
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010
28
Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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ANNEX I
TAULES
ULES SALARIALS ANY 2016
Grup professional

Salari Anual

Salari Mensual
(14 pagues)

Salari
Mensual
(16,5 pagues)
pag

GRUP 1

24.566,66 €

1.754,76 €

1.488,89 €

GRUP 2

20.676,02 €

1.476,86 €

1.253,09 €

GRUP 3 Nivell 1

20.009,05 €

1.429,22 €

1.212,67 €

GRUP 3 Nivell 2

19.230,92 €

1.373,64 €

1.165,51 €

GRUP 4 Nivell 1

18.230,48 €

1.302,18 €

1.104,88 €

GRUP 4 Nivell 2

18.008,15 €

1.286,30 €

1.091,40 €

GRUP 5 Nivell 1

17.785,84 €

1.270,42 €

1.077,93 €

GRUP 5 Nivell 2

17.563,50 €

1.254,54 €

1.064,45 €

GRUP 5 Nivell 3

16.674,22 €

1.191,02 €

1.010,56 €

GRUP 6 Nivell 1

16.340,73 €

1.167,19 €

990,35 €

GRUP 6 Nivell 2

14.673,31 €

1.048,09 €

889,29 €

GRUP 6 Nivell 3

13.450,54 €

960,75 €

815,18 €

GRUP 7 Nivell 1

13.339,38 €

952,81 €

808,45 €

GRUP 7 Nivell 2

12.338,92 €

881,35 €

747,81 €

GRUP 7 Nivell 3

11.783,12 €

841,65 €

714,13 €

ANNEX II
Dietes 2016
Dieta completa:
Mitja dieta:
Dinar:
Quilometratge
Quilometratge:

55,02 €
23,34 €
9,46 €
0,30 €
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CONTRACTE DE LLOGUER:
IDENTIFICACIÓ DE LA FINCA OBJECTE DEL CONTRACTE
Adreça: ___________________
Municipi: ___________________
Província: ___________________
Referència Cadastral: ________________________
Certificat eficiència energètica.

Data ______ Classe _______

D'UNA PART, En/Na. ____________________, major d'edat, amb Document
Nacional d'Identitat número ____________, i En/Na. ____________________, major
d'edat, amb Document nacional d'Identitat número ____________, amb domicili en
___________,

C/

____________,

número

____________,

en

qualitat

de

__________________ (indicar propietari, usufructuari o apoderat) de l'immoble urbà
que ha estat identificat a l’encapçalament d’aquest contracte, com a part
ARRENDADORA.

I D'UNA ALTRA, D. _______________________, major d'edat, amb Document
Nacional d'Identitat número ____________ , amb domicili a tots els efectes legals en
l'immoble objecte d'arrendament, com a part ARRENDATÀRIA.
En el cas que la part arrendatària estigui constituïda per dos o més persones, totes elles
responen, solidàriament, del compliment d'obligacions derivades del present Contracte.
Formalitzant així aquest contracte, i perquè consti, ho firmem per duplicat i a un només
efecte en el lloc i la data indicat en l'encapçalament.

L'ARRENDATÀRIA
L'ARRENDADORA

E S TI P U L A C I O N S
PRIMERA.-

NORMATIVA. El present contracte d'arrendament queda subjecte a les disposicions
contingudes en la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbà; en particular,
en els seus títols I, II i IV.

SEGONA.DESTÍ I ESTAT DE CONSERVACIÓ. L'immoble es lloga per a ser destinat
exclusivament a habitatge, no podent desenvolupar o instal•lar en ell cap activitat
professional, industrial o qualsevol altres de les enumerades en l'art. 3.2. De la L.A.U.
Tampoc es podran desenvolupar activitats que siguin considerades nocives, perilloses,
molestes, insalubres o il•lícites.
L'arrendatària reconeix rebre l'immoble arrendat en perfecte estat d'ús i conservació i
apte per al seu destí. De conformitat amb el que preveu l'article 1555.2 del Codi Civil,
l'arrendatària s'obliga a usar la cosa arrendada diligentment, i a tornar-la en el mateix
estat en què la va rebre, destinant-la a l'ús pactat.
TERCERA.CESSIÓ I SUBARRENDAMENT. L'arrendatària no podrà cedir ni sot-arrendar
parcialment l’habitatge objecte de contracte sense comptar, expressament, amb
l'autorització escrita de l'arrendadora. L'incompliment d'aquesta obligació donarà dret a
l'arrendadora a resoldre el present contracte.
QUARTA.TERMINI DE DURACIÓ. ARTICLE 9 LAU. El termini de duració del present
contracte serà d'1 ANY, produint efectes a partir del dia _______ de _______ de 20__, i
fins al dia ______ de ______ de 20__. Arribat el dia de venciment del contracte, aquest
es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals i fins a aconseguir una duració
mínima de tres anys, llevat que l'arrendatària manifesti a l'arrendadora, amb trenta dies
d'antelació, com a mínim, a la data de finalització del contracte o de qualsevol de les
seues pròrrogues, la seua voluntat de no renovar-ho. L'arrendatària podrà desallotjar la
habitatge, una vegada transcorreguts els sis primers mesos de vigència del contracte,
sempre que hi consti un preavís a l'arrendadora amb trenta dies d'antelació, sense que
aquesta tingui dret a percebre cap quantitat en concepte d'indemnització per desistiment.
No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte, si una vegada transcorregut el primer
any de duració del mateix, l'arrendadora comunica a l'arrendatària que té necessitat de la
habitatge arrendada per a destinar-la a habitatge permanent per a si, per als seus

familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els
supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul•litat matrimonial. Per a fer
efectiva aquesta denegació de pròrroga, serà necessari l’avís a l'arrendatària amb,
almenys, dos mesos d'antelació a la data en què vaja a necessitar-la.

CINQUENA.PRÒRROGA DEL CONTRACTE. ARTICLE 10 LAU. Si arribada la data de
venciment del contracte, o de qualsevol de les seues pròrrogues, una vegada
transcorreguts com a mínim tres anys de duració d'aquell, cap de les parts haguera
notificat a l'altra la seua voluntat de no renovar-ho, almenys amb trenta dies d'antelació
a la dita data, el contracte quedarà prorrogat durant un any més. El dret de pròrroga
previst en els articles 9 i 10 de la LAU, s'imposaran a tercers adquirents de l'article 34
Llei Hipotecària, si el contracte d'arrendament consta inscrit en el Registre de la
Propietat.

SISENA.- RENDA. La renda estipulada serà de ______________ (_______) euros
anuals, abonant-se en pagaments mensuals anticipats de ______________ (______)
euros, pagadors durant els 7 primers dies de cada mes, per mitjà de transferència
bancària o ingrés en el compte corrent que designi l'arrendadora; si no n'hi ha, el
pagament s'efectuarà en metàl•lic i en la habitatge arrendada. En tot cas, l'arrendadora
està obligada a entregar a l'arrendatària rebut del pagament, excepte quan aquest
s’efectuï per mitjà de procediments que acreditin el compliment de l'obligació del
pagament per l'arrendatària. Es fa constar en el present contracte, que l’ arrendador, te
cedit el dret de cobrament a favor de la mercantil IMMOSANTA S.L., que serà
l’encarregada del cobrament, de facilitar els rebuts corresponents, d’actualitzar les
rendes i de gestionar quelcom incidència esdevinguda per el mateix arrendament.

SÈPTIMA.- ACTUALITZACIÓ DE LA RENDA. La renda podrà ser actualitzada per
l'arrendadora o l'arrendatària en la data en què es compleixi cada any de vigència del
contracte, aplicant a la renda corresponent a l'anualitat anterior, la variació percentual
experimentada per l'Índex General Nacional del Sistema d'Índexs de Preus de Consum,
en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització,
prenent com a mes de referència per a la primera actualització el que correspongui a

l'últim índex que estigui publicat en la data de celebració del contracte, i en les
successives, el què corresponguí a l'últim aplicat.

VUITENA.- OBRES DE MILLORES. Si vigent el present contracte, l'arrendadora
realitzes obres de millores, això no afectarà la renda pactada i que a la data de la seua
realització s’estigués abonant , que no podrà elevar-se per aquesta circumstància, encara
que el contracte tingués una duració superior a tres anys.

NOVENA.- DESPESES GENERALS I SUBMINISTRAMENTS. Les despeses
generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, serveis, tributs, càrregues i
responsabilitats, seran a càrrec de l'arrendadora, incloent en aquest concepte el
pagament de la quota per Comunitat de Propietaris, així com l'import de l'Impost sobre
Béns Immobles. Les despeses per serveis amb què compte l'immoble arrendat, que
s'individualitzen per mitjà d'aparells comptadors, seran, en tot cas, de compte de
l'arrendatària, així com la Taxa per arreplega de residus sòlids urbans. .
DESENA.- OBRES DE REPARACIÓ. L'arrendadora està obligada a realitzar, sense
dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per a
conservar la habitatge en les condicions d'habitabilitat per a servir a l'ús convingut,
excepte quan el deteriorament de la reparació del qual es tracte, sigui imputable a
l'arrendatari, de conformitat amb el que estableix l'art. 1563 i 1564 del Codi Civil.
L'arrendatària haurà d'informar a l'arrendadora, en el termini més breu possible de la
necessitat les reparacions. I si s’escau haurà de facilitar a l'arrendadora la verificació
directa per si mateix o pels tècnics que designi de l'estat de la habitatge. En tot moment i
prèvia comunicació a l'arrendadora, podrà realitzar les que siguin urgents per a evitar un
dany imminent o incomoditat greu, i exigir immediatament el seu import a
l'arrendadora. Les xicotetes reparacions que exigisca el desgast per l'ús ordinari de la
habitatge, seran per compte de l'arrendatària.

ONZENA.- OBRES PER COMPTE DE L'ARRENDATÀRIA. L'arrendatària no podrà
realitzar sense el consentiment de l'arrendadora, expressat per escrit, cap tipus d'obres, i
més particularment aquelles que modifiquen la configuració de la habitatge o dels
accessoris. Així mateix, tampoc podrà reclamar a l'arrendatària cap indemnització per
les obres que haguera realitzat amb consentiment de l'arrendadora, quedant aquestes, en
tot cas, en benefici de la propietat. La falta d'autorització, faculta l'arrendadora o bé a

resoldre el contracte, o bé a exigir a l'arrendatària a què reposi les coses a l'estat anterior
o a conservar la modificació efectuada, sense que aquest pugui reclamar cap
indemnització.

DOTZENA.- DRETS DE TANTEIG I RETRACTE. VENDA. RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE. En cas de venda de la habitatge arrendada, s'acorda que l'arrendatària
tindrà dret d'adquisició preferent sobre la mateixa, exercitant el dret de tanteig o
retracte, en la forma prevista en la Llei d'Arrendaments Urbans. L'alienació de la
habitatge extingirà l'arrendament, de conformitat amb el que estableix l'article 1.571 del
Codi Civil, llevat que el contracte d'arrendament haja estat inscrit en el Registre de la
Propietat, i en aquest cas, l'adquirent se subrogarà en els drets i obligacions de
l'arrendador. Igualment, la resolució del dret de l'arrendador per alguna de les causes
recollides en l'article 13 de la L.A.U. Suposarà l'extinció del contracte d'arrendament,
llevat que el contracte d'arrendament haja estat inscrit en el Registre de la Propietat, i en
aquest cas, continuarà l'arrendament per la duració pactada.

TRETZENA.- INCOMPLIMENTS. L'incompliment per qualsevol de les parts, de les
obligacions resultants del contracte, donarà dret a la part que haguera complit les seues,
a exigir el compliment de l'obligació o a promoure la resolució del contracte, d'acord
amb el que disposa l'art. 1.124 del Codi Civil. Igualment, l'arrendadora i l'arrendatària,
podran resoldre de ple dret el contracte, per les altres causes previstes en la Llei, en
especial, les previstes en l'article 27 de la L.A.U. I en particular, la falta de pagament de
la renda, i en aquest cas l'arrendatària deurà restituir immediatament l'immoble a
l'arrendador.

CATORZENA.- FIANÇA DE LLOGUER. A la celebració del present contracte
d'arrendament, l'arrendatària en aquest acte, diposita en poder de l'arrendadora, la
quantitat de ____________ (______) euros, en concepte de fiança. Aquesta no estarà
subjecta a actualització durant els tres primers anys de duració del contracte, llevat que
aquest es prorrogues, i en aquest cas haurà de fer-se igual a una mensualitat de la renda
vigent al temps de l’ esmentada pròrroga. Al final de l'arrendament, el saldo de la fiança
en metàl•lic que haja de ser restituït a l'arrendatària, meritarà l’interès legal,
transcorregut un mes des de l'entrega de les claus , sense que s'haguera fet efectiva la
seua restitució.

QUINZENA.- FIANÇA PERSONAL. Així mateix, garantint el compliment íntegre de
totes les obligacions legals o pactades derivades del present contracte d'arrendament, i
que van a càrrec de l'arrendatària s'ha subscrit un contracte de fiança personal, el
període de cobertura del qual s'estén des de la data d'inici de la relació contractual i fins
a la seua finalització, inclosa la seua pròrroga obligatòria, quedant exclòs per aplicació
de l'article 1567 del Codi Civil, el període de tàcita reconducció, amb les altres
condicions i pactes que ho integren.

SETZENA.- ASSEGURANCES. A partir d'aquest moment, la habitatge objecte de
contracte queda coberta amb una assegurança multirisc, per la quantitat de
………………EUROS ( …………..€) de continent i …………… EUROS (…….. €) de
contingut, que serà abonada per l’arrendatària i contractada a través d’IMMOSANTA
S.L. com intermediària,

així com per una pòlissa d'assegurança de caució contra

l'impagament de rendes a favor de l'arrendadora, abonada Aquesta última per
IMMOSANTA S.L.
El temps de cobertura d'ambdues pòlisses ho serà pel termini d'un any, computant-se
l’esmentat període, tal com estableix la clàusula quarta, apartat primer, del present
contracte d'arrendament.

DISSETENA.- RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. Per a la resolució de qualsevol
controvèrsia que pogués derivar-se de la interpretació o aplicació del present contracte,
les parts contractants, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del lloc on
radiqui la finca.

DIVUITENA.- NOTIFICACIONS. Que, als efectes de requeriments i notificacions, les
parts designen com a domicilis els expressats en el present Contracte d'arrendament.
Així mateix, les parts assenyalen als efectes de notificacions les direccions de correu
electrònic que a continuació s'indiquen, sempre que es pugui garantir l'autenticitat de la
comunicació i del seu contingut, i quedi constància fefaent de la remissió i recepció
íntegres i del moment en què es van fer:
Correu electrònic de la part arrendadora:

Correu electrònic de la part arrendatària:

L'ARRENDATÀRIA

L'ARRENDADORA

CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN Y DE GESTIÓN DE VIVIENDA
PARA SU ARRENDAMIENTO.
En Lleida, a ------------- de ----------------------- de 20xx

REUNIDOS

De un parte D.------------------------, mayor de edad, vecino de ------, con domicilio a
efectos de notificaciones en la ----------------------, y con D.N.I. nº ---------------------.

Y de la otra, D.________________________________ en calidad de representante
legal de “IMMOSANTA S.L..”.

INTERVIENEN

D ----------------------------, (en adelante el propietario), en su propio nombre y derecho.

D.---------------------------- mayor de edad, con D.N.I. nºXXXXXXXXXXXXXX, en
nombre y representación de la “IMMOSANTA S.L..” ( en adelante la Sociedad ), con
C.I.F. nº XXXXXXXXXX, domiciliada en Alcalde Porqueras 15, de 25004 Lleida ,
planta baja, inscrita en el Registro Mercantil de Lleida, al Tomo xx.xxx, Libro x, Folio
xx, Sección x, Hoja xxxxxxxx.

Tiene poder suficiente para el otorgamiento del presente contrato en virtud de los
Estatutos de constitución de la Sociedad elevados a públicos en escritura de X de
XXXX de 2.0XX de constitución de la mercantil “IMMOSANTA S.L..”

Los intervinientes, en la representación y carácter con que respectivamente actúan,
aseguran y se reconocen, la capacidad legal necesaria para otorgar el presente
documento, y, a tal efecto,

EXPONEN

I.- Que ---------------------------- tiene/n la capacidad legal suficiente para la suscripción
del presente contrato sobre la vivienda sita en ---------------------------------------, que se
corresponde con los siguientes:

Datos registrales: -----------------------Referencia Catastral: ---------------------

II.- Que el inmueble no se encuentra amueblado.

III.- Que LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. tiene como objeto social, entre otros, la
realización de actividades relacionadas con la dinamización del mercado de alquiler de
viviendas, mediante el
Aseguramiento y la explotación de viviendas en régimen de arrendamiento, cesión de
uso o cualquier otro admitido en Derecho, y la gestión, administración y asesoramiento
en el alquiler de viviendas de terceros.

IV.- Que el propietario conoce y acepta el funcionamiento del Programa de
“ALQUILER CON GARANTIAS” de la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L.; de igual
forma, y bajo estas premisas está interesado en que su vivienda se incluya en dicho
Programa, a cuyo fin encarga a la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. la explotación,
gestión y administración de su vivienda, para su alquiler a terceros.

V.- Que a tenor de las circunstancias expuestas, el propietario y la LA SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L. han convenido formalizar el presente contrato de gestión y
explotación en régimen de alquiler de la vivienda de referencia, en los términos y
condiciones que se establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA-OBJETO DEL CONTRATO

Que D.---------------------- encarga la explotación y gestión de la vivienda descrita, para
su alquiler a terceros, a la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., que ACEPTA asumir
la gestión integral de la misma durante el plazo que la vivienda estuviera ocupada por el
inquilino, a resultas del contrato de arrendamiento suscrito para tal fin.

Con su intermediación y gestión, la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. pretende liberar
al arrendador de los posibles conflictos que puedan surgir durante la ocupación de su
vivienda, con el arrendatario que hubiera suscrito con el propietario contrato de alquiler.
En tal sentido, en los términos establecidos en la cláusula segunda del presente
documento, la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. asume con el propietario:

• El compromiso del pago de una cuota mensual, mientras esté ocupada su vivienda.
• La restitución de la vivienda a su estado anterior
• La asistencia letrada a cargo y cuenta de la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., o a
través de cesión a compañía aseguradora.

SEGUNDA- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

I.- OBLIGACIONES DE LA LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. CON EL
PROPIETARIO:

1.- Pago de la cuota convenida
1.1.- A partir del momento de la suscripción del contrato de arrendamiento sobre la
vivienda objeto del contrato, la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. se compromete a
pagar al propietario, de la renta de alquiler recibida del inquilino, la cuota mensual de --------------- EUROS (000,00 €),

que ingresará dentro de los diez primeros días de

cada mes, por mensualidades vencidas, mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente xxxxxxxxx, que el propietario tiene abierta en la entidad bancaria xxxxxxxxx.

El propietario conoce y acepta que la diferencia entre esta cantidad pactada y la que se
estipule en el contrato de arrendamiento, a celebrar entre el propietario y el inquilino,
intermediado por la Sociedad, será percibida por la LA SOCIEDAD IMMOSANTA
S.L. como contraprestación, IVA incluido, por los servicios de gestión e intermediación
objeto del presente contrato.

Que el propietario autoriza a la sociedad a realizar la gestión del cobro y a cobrar la
renta del inquilino, mediante domiciliación bancaria en la cuenta corriente de titularidad
del inquilino que este designe, o en cualquier otra forma de pago que se establezca
vigente en el contrato de arrendamiento suscrito entre propietario e inquilino, la cuota
convenida será actualizada anualmente, aplicando a dicha cantidad la variación
porcentual experimentada por el Índice General de Precios al Consumo, publicado por
el
Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya, en el período de los doce
meses anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para
la primera y sucesivas actualizaciones, en su caso, el que corresponda con el último
índice publicado a la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento vigente.

En el caso de tratarse de viviendas que gocen de protección pública (VPO, VPP,
VPT,…), la cuota establecida en el presente contrato, y la renta de alquiler estipulada en
el contrato de arrendamiento vinculado, no podrán superar, en ningún caso, los precios
máximos establecidos por el organismo competente.

La obligación de la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. de ingresar al propietario la cuota
convenida se extiende a toda la permanencia del inquilino en la vivienda de referencia.

1.2.- Las partes acuerdan, de forma expresa, que dicha obligación se circunscriba a las
siguientes circunstancias:

A) En el supuesto de que la vivienda quedara libre de la ocupación del inquilino, debido

al transcurso del plazo convenido en el contrato de arrendamiento, la prorroga en curso.
o por desistimiento anticipado del arrendatario, la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L.
notificará el hecho al propietario; dicha notificación supondrá la suspensión del pago de
la cuota convenida por parte de la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L..

A todos los efectos, el propietario acepta que el desistimiento anticipado del
arrendatario tendrá la consideración de resolución bilateral del contrato de
arrendamiento; no obstante, en estos casos la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L.
abonará al propietario, en el momento de dicha resolución por desistimiento, un mes de
la cuota convenida, como compensación por la resolución anticipada del contrato de
arrendamiento.

B) El propietario cuenta con DIEZ (10) días naturales, desde la fecha de la
comunicación, para informar de forma fehaciente a la LA SOCIEDAD IMMOSANTA
S.L. sobre su voluntad de que la vivienda de referencia continúe o no en el programa de
la Sociedad, al objeto de que ésta gestione la búsqueda de un nuevo inquilino.

En caso de que, en el plazo establecido, el propietario no remitiese comunicación a la
LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. o ésta fuera en sentido negativo, se entenderá
resuelta la relación contractual.

La Sociedad remitirá al propietario el oportuno documento con la relación de los daños
que en su caso se hubieran producido, tasando económicamente el coste de la reparación
de los mismos. El propietario podrá decidir si recibe la compensación económica
establecida, o que la reparación de los daños se realice directamente por los técnicos
colaboradores de la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., siendo su coste a cuenta y
cargo de la Sociedad.

Si en el plazo de CINCO (5) días naturales, desde la remisión del documento por la
LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., ésta no recibiera comunicación del propietario, se
sobreentiende que éste ha optado por la compensación económica, y la LA SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L. ingresará en la cuenta bancaria del propietario la cantidad indicada.

C) En el supuesto de que, dentro de los 10 días naturales del plazo establecido, el
propietario remitiese comunicación fehaciente a la LA SOCIEDAD IMMOSANTA
S.L., manifestando su deseo de prorrogar la vigencia del presente contrato, ésta
reiniciará las gestiones de comercialización, al objeto de encontrar nuevo inquilino para
la vivienda de referencia.

En el caso de que, existiendo daños, el propietario hubiera optado por realizar
directamente la reparación de los mismos, éste deberá comunicar la finalización de
dichos trabajos a la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. para que se verifique el estado
de las obras, con objeto de reiniciar la comercialización de la vivienda.

En el caso de que la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. requiera al propietario para
suscribir un nuevo contrato de arrendamiento y éste se negara a su firma, se dará por
resuelta la relación contractual a que se refiere el presente documento, y el propietario
vendrá obligado al pago de los gastos de comercialización realizados por la LA
SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., cuya cuantía las partes convienen quede fijada en el
importe tasado de un mes de la cuota acordada.

D) El propietario podrá resolver el presente contrato, a pesar de haber manifestado su
deseo de prorrogar su vigencia, siempre y cuando hubieran transcurrido más de 4 meses
desde dicha comunicación y la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. no le hubiera
presentado ningún contrato de arrendamiento a la firma.

E) De los estudios realizados por la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. sobre mercado de
alquiler y rentas de mercado, se considera que ésta cuenta con la información suficiente
para determinar si la cuota inicialmente acordada en este contrato de gestión e
intermediación, ha sufrido alteraciones a lo largo del tiempo, como consecuencia de las
nuevas rentas de mercado que se estén considerando. En tal sentido, las partes
reconocen que una situación de mercado bajista afectaría de forma directa a la
viabilidad de una nueva comercialización, y por ende, a la suscripción de nuevos
contratos de arrendamiento de la vivienda, por lo que el propietario acepta que, en
situaciones de mercado bajistas y una vez resuelto el contrato de arrendamiento por el
transcurso del tiempo convenido en el mismo, la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L.
informe al propietario sobre esta nueva situación, indicando la nueva cuota por la que es

susceptible de alquilarse su vivienda bajo las coberturas de la LA SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L.. Si esta situación se produjera, el propietario acepta la firma de una
nueva nota de encargo por la cuota
propuesta, con objeto de no invalidar a la Sociedad para una comercialización efectiva
de su vivienda.

En caso de que el propietario se negase a la firma de la nueva nota de encargo, las
partes acuerdan dar por resuelto el presente contrato.

F) Si el contrato se resolviera judicialmente por causa imputable al arrendatario, la
obligación de ingresar la cantidad convenida se extenderá hasta el lanzamiento o puesta
a disposición de la posesión de la vivienda, con total independencia del pago por parte
del arrendatario.

2.- Restitución de la vivienda a su estado anterior

LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. se compromete a restituir a su estado anterior la
vivienda al propietario, una vez resuelto el presente contrato, en el mismo estado en que
le fue entregada, salvo el desgaste propio del uso ordinario. A tal efecto, la
SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. tendrá suscrito un Seguro Multirriesgo Hogar, en
calidad de tomador. La devolución establecida en el presente apartado se entenderá
efectuada bien por compensación económica o por la reparación directamente efectuada
por los técnicos colaboradores de la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., según los
términos establecidos en el segundo párrafo del apartado B).

3.- Asistencia Letrada
La LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. ofrece al propietario asistencia letrada para la
tramitación de los litigios derivados del incumplimiento por parte del inquilino de las
obligaciones del contrato de arrendamiento, a cuenta y cargo de la Sociedad.

II.- OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO CON LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L.

1.- Firma de documentos y asistencia en actuaciones judiciales.

Al objeto de dotar al propietario de la asistencia letrada a la que se refiere el apartado 3
anterior, éste deberá firmar y aportar los poderes, documentos o escritos necesarios para
la tramitación de las correspondientes demandas o reclamaciones, en los términos que
se le presenten, así como asistir a las actuaciones judiciales preceptivas, derivadas de
dichos conflictos.

A tal efecto la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., o en su nombre la compañía
aseguradora o el letrado designado, le requerirán para que realice las actuaciones
oportunas.

Si el propietario no atendiera en el plazo requerido, o de forma expresa se negara a la
firma de la documentación pertinente, solicitada para poder tramitar la reclamación a
que se refiere el párrafo anterior, o no se presentare a las actuaciones judiciales
pertinentes, la LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. quedará exonerada del
cumplimiento de las obligaciones contraídas entendiéndose con ello resuelto el presente
contrato, y obligado el propietario al reintegro de las cuotas y gastos procesales
abonados por la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L..

2.- No disponer o transmitir la vivienda sin previa comunicación y subrogación frente a
la SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. del nuevo adquirente.

El actual propietario se obliga a no vender, disponer o transmitir, por cualesquiera
títulos, la propiedad de la vivienda objeto de este contrato, ni constituir sobre la misma
derechos reales limitativos del dominio a favor de terceros, durante toda la vigencia del
mismo, salvo que el tercer adquirente se subrogue en los derechos y obligaciones del
presente contrato. El nuevo propietario notificará por escrito a LA SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L. su aceptación a la subrogación, así como copia de sus datos
bancarios.

En caso de que el propietario aquí firmante contravenga lo expresamente pactado en el
párrafo anterior, quedará obligado a indemnizar a la Sociedad con una cantidad
equivalente a la suma de la diferencia entre la cantidad mensual que la SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L. paga al propietario, como cantidad convenida, y la renta que venía

percibiendo del arrendatario, en atención a los meses de contrato de arrendamiento que
faltaran por cumplir, así como a liquidar cualquier cantidad adicional en la que la
SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. hubiera incurrido para la gestión del alquiler de la
vivienda de referencia.

3.- Comunicación de incidencias en la vida del contrato de arrendamiento.

Con objeto de dotar al propietario de la cobertura a la que se refiere el presente
documento, éste se compromete a comunicar y dejar constancia por escrito de todas las
incidencias y cuestiones que, a lo largo de la vida del presente contrato, puedan surgir.

Dicha comunicación irá dirigida a los servicios centrales de LA SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L., cuyo domicilio figura en la parte inicial del este documento, así
como pasar copia al interlocutor de LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. que actuó
como agente colaborador en la firma del contrato.

Si el inquilino pone en conocimiento del propietario su intención de no continuar
ocupando la vivienda objeto de arrendamiento, el propietario deberá comunicarlo
fehacientemente a LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L., en el plazo máximo de 10 días
desde que tuvo conocimiento de ello.

En caso de que la falta de comunicación del propietario hubiera dado lugar a pagos de
cuota de LA SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. al propietario, este deberá proceder a la
devolución de las cuotas indebidamente percibidas desde la desocupación de la
vivienda.

4.- Firma de los contratos de arrendamiento

El propietario deberá firmar el primer contrato de alquiler y tantos contratos de
arrendamiento como sean precisos, según los términos establecidos en la cláusula
segunda, apartado I del presente contrato.

En el supuesto de que el propietario se negara a suscribir los contratos de alquiler que le
sean propuestos por la Sociedad, se entenderá resuelta la presente relación contractual,
dándose de baja la vivienda de referencia en el programa de la Sociedad .
Si el propietario se negara a la firma del primer contrato de arrendamiento, las partes
acuerdan dar por resuelta la relación contractual recogida en el presente contrato, dando
de baja la vivienda de referencia del programa de alquiler de la

SOCIEDAD

IMMOSANTA S.L..

TERCERA- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato comenzará a surtir efectos desde la fecha de la firma, si bien sus
consecuencias económicas comenzarán a surtir efecto con la entrada en vigor de cada
contrato de arrendamiento, y en los términos establecidos en la cláusula segunda.

CUARTA.- OBRAS Y OTROS GASTOS

La SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. asume realizar las gestiones necesarias para
procurar el adecuado mantenimiento de la vivienda en su actual estado, asumiendo el
coste de la reparación de los deterioros.

En tal sentido, se encargará de exigir del inquilino la realización de las reparaciones de
los deterioros surgidos por causas a él imputables, de conformidad con lo establecido en
el art. 1563 y 1564 del Código Civil, al objeto de restituir la vivienda al estado anterior
de entrega del propietario.
No obstante lo anterior, serán de cargo del propietario los gastos de las reparaciones
necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para ser objeto
de arrendamiento, así como los que se deduzcan de los acuerdos adoptados por la
comunidad de propietarios.

La SOCIEDAD IMMOSANTA S.L. no responderá de los daños y perjuicios que pueda
sufrir la vivienda por causa de fuerza mayor.

QUINTA- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato podrá resolverse por acuerdo expreso de las partes, así como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas.

SEXTA- LEGISLACION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

El presente contrato se regirá por sus propias estipulaciones y, en lo no previsto, por la
Legislación Civil y Mercantil.

Para la resolución de cualquier problema que pueda derivarse de su interpretación o
aplicación, las partes contratantes, se someten a la jurisdicción de lo juzgados y
tribunales de Lleida.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente contrato
en duplicado ejemplar y a un solo efecto.

Por EL PROPIETARIO

Por la “IMMOSANTA S.L..”

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de “protección
de datos de carácter personal” y por exigencias ineludibles derivadas de la gestión del
presente encargo la “IMMOSANTA S.L..” dispone de un fichero informatizado
conforme a la normativa vigente, en el que constarán los datos personales que se han
incluido por el cliente o que facilite posteriormente. Los datos personales del cliente
únicamente podrán ser cedidos a los integrantes de la Red de Agentes Colaboradores de
la “IMMOSANTA S.L..” y a las compañías aseguradores contratadas
por la Sociedad, y a los fines de ofrecer la mejor prestación del servicio contratado.
Dicho titular tiene derecho de acceso a los mismos, a su rectificación, su cancelación u
oposición, pudiendo para ello dirigirse mediante comunicación escrita a la
dirección: Alcalde Porqueras 15, 25004 Lleida.

ANEXO I

El propietario declara en este acto que entrega el piso y mobiliario – descrito a
continuación - en correcto estado, y reconoce y acepta que la SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L. sólo se responsabilizará de los enseres y mobiliario que figura en el
presente inventario, y hasta la cuantía en él reflejada. Cualquier mobiliario, ajuar o enser
que no figure en este anexo, no podrá ser reclamado por el propietario a la SOCIEDAD
IMMOSANTA S.L.
ANEXO INVENTARIO
COCINA
Mobiliario
Lavadora
Frigorífico
Campana
Caldera/calentador
Placa cocina Gas
Placa cocina vitrocerámica
Horno 150
Aire Acondicionado

UN.

TASACION
100 €/ M LINEAL DE COCINA
200 €
200 €
100 €
700 €/200€
100 €
100 €
150 €
300 €

BAÑO
Portarrollos
Perchas
Toallero
Mampara
Mueble

UN.

TASACION

6
4
14
100
75

El Agente Colaborador de la IMMOSANTA S.L.………………………………………
manifiesta haber procedido al examen de la vivienda arrendada, así como el mobiliario
en ella incluido, y por el presente acredita que se corresponde con el inventario antes
indicado.

Fdo Agente colaborador

Asimismo el propietario reconoce y acepta, que en caso de ser necesario tras la
desocupación de la vivienda, realizar algún arreglo en la misma como consecuencia de
los daños que se hayan podido producir, los precios para el cálculo de la posible
indemnización económica se realizarían con arreglo a los precios que se detallan a
continuación:

Pintura Plástica 4,9 € m2
Pintura Temple 3,8 € m2
Acuchillado parquet/pulido suelo 8,5 € m2
Limpieza (Precio hora 10 €) MÁXIMO 50,00 €

Por EL PROPIETARIO

Por “IMMOSANTA S.L..”

serveis financers i administratius de catalunya
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona
Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17
comfia-cat@comfia.ccoo.es

2012-2014

girona

c/ Miquel Blay, 1 - 17001 Girona
Tel. 972 22 43 37 - Fax 972 22 43 37
girona@comfia.ccoo.es

terres de lleida

Av. Catalunya, 2, 6è - 25002 Lleida
Tel. 973 26 36 66 - Fax 973 27 15 01
lleida@comfia.ccoo.es

comarques de tarragona

c/ August, 48, 2n - 43003 Tarragona
Tel. 977 24 35 16 - Fax 977 23 18 00
tarragona@comfia.ccoo.es
Vagis on vagis COMFIA.cat a les teves mans:
www.comfia.cat
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CAPÍTOL I.Disposicions generals
Article 1. Determinació de les parts
Determinació de les parts.- Aquest conveni col·lectiu es
pacta entre les organitzacions empresarials Foment del
Treball Nacional i PIMEC, d'una banda, i els sindicats FESUGT (Federació de Serveis de la UGT de Catalunya) i
COMFIA-CCOO (Federació de Serveis Financers i Administratius de Comissions Obreres de Catalunya), d'una altra.

Article 2. Àmbit funcional
El present conveni col·lectiu és aplicable a totes aquelles
activitats d'oficines i despatxos, i serveis de tipus
administratiu en general.

Article 3. Àmbit personal
El present conveni és aplicable als treballadors que
desenvolupin les relacions de treball en les empreses
l'activitat principal de les quals sigui la definida en
l'article anterior, i no tingui conveni d'aplicació propi.
El personal d'alta direcció queda expressament exclòs de
les estipulacions contingudes en aquest conveni
col·lectiu, d’acord amb el que es preveu en l’article
2.1.a) del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors i en el
Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Article 4. Àmbit territorial
Aquest conveni col·lectiu és aplicable en tot el territori
de Catalunya.
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Article 5. Àmbit temporal
La durada d'aquest conveni col·lectiu és de tres anys,
iniciant-se la seva vigència l'1 de gener del 2012 i
finalitzant el 31 de desembre del 2014, excepte en
aquells articles en què expressament s'estableixin
diferents períodes de vigència.

Article 6. Articulació de la negociació
col·lectiu en el sector
El present conveni col·lectiu sectorial ha estat negociat a
l'empara dels articles 83 i 84 de l'Estatut dels
treballadors, i en virtut d'això, les matèries regulades en
aquest conveni col·lectiu autonòmic són d'aplicació
directa per a les empreses i treballadors inclosos en el
seu àmbit funcional, sense perjudici d'altres possibles
unitats de negociació sectorial més específiques, que
puguin existir.
Els convenis d'empresa, en les matèries que a cada
moment es determini per llei, tindran prioritat aplicativa
respecte de les matèries que tinguin expressament
reservades. No obstant això, el present conveni col·lectiu
serà d'aplicació subsidiària per a aquelles empreses i
treballadors que ja disposin de conveni d'empresa propi.

Article 7. Denúncia i pròrroga
Qualsevol de les parts signatàries podrà denunciar aquest
conveni col·lectiu abans de l’1 de desembre del 2014.
Perquè la denúncia tingui efecte haurà de fer-se
mitjançant comunicació escrita a l'altra part, comunicació
que caldrà registrar en el departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
Si denunciat el conveni col·lectiu, i transcorregut un any
des de la finalització de la vigència d’aquest, no s'arribés
a un acord en el si de la Comissió Negociadora, les parts
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se sotmetran als procediments de conciliació i, si s’escau,
si així ho decideixen les parts, als procediments de
mediació i/o arbitratge del Tribunal Laboral de
Catalunya.
No obstant això, per acord de la pròpia Comissió
Negociadora, les parts podran ampliar l’esmentat termini
d'un any de negociació i eficàcia del conveni anterior, fins
a 6 mesos més. Aquest acord haurà de registrar-se per a
la seva publicació. En tot cas, durant la tramitació dels
procediments de conciliació i, si s’escau, de mediació i/o
arbitratge, es mantindrà l'eficàcia del conveni.
En cas de no produir-se l'esmentada denúncia, s'entendrà
que el conveni es prorroga automàticament per anys
naturals.

Article 8. Compensació i absorció
Els salaris fixats en l'annex 1 i 2 d'aquest Conveni seran
compensables i absorbibles íntegrament i en el seu
còmput anual per les retribucions que estiguin fixades en
les empreses incloses en el seu àmbit.

Article 9. Complement “ad personam”
derivat de l'antiguitat
Aquest complement, que neix com a conseqüència de la
desaparició de l'anterior concepte d'antiguitat i que a
partir del 31/12/97 va passar a denominar-se complement
“ad personam”, s'incrementarà anualment en els
mateixos percentatges que la resta de conceptes
retributius.

Article 10. Complement excategoria personal
Aquest complement, que neix en el Conveni 2008-2011
com a conseqüència del canvi d'un sistema de classificació
professional basat en categories a un sistema de
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classificació basat en grups professionals, amb l'objectiu
de garantir les retribucions que vinguessin percebent els
treballadors
adscrits
a
determinades
categories
professionals, s'incrementarà anualment en els mateixos
percentatges que la resta de conceptes retributius.

Art. 11. Garantia “ad personam”
Es respectaran i mantindran estrictament, com a garantia
ad personam, les situacions i les condicions personals que
excedeixin globalment els pactes en aquest conveni.

Art. 12. Equilibri intern del conveni
Les condicions pactades en aquest Conveni col·lectiu
formen un tot indivisible, per la qual cosa no es podrà
aplicar una o diverses de les seves normes, amb oblit de
la resta, sinó que amb caràcter general ha de ser aplicat i
observat en la seva integritat.
En el supòsit que la jurisdicció competent, en ús de les
seves facultats, anul·lés o invalidés algun dels pactes
continguts en el present conveni, les parts negociadores
consideraran si és vàlid per si, solament, la resta del text
aprovat, o bé, si és necessària una nova, total o parcial,
renegociació d’aquest. Si es donés aquest supòsit, les
parts signants d'aquest conveni es comprometen a reunirse dins dels trenta dies següents al de la fermesa de la
resolució corresponent, a fi de resoldre el problema
plantejat.
Si en el termini de noranta dies, a partir de la data de
fermesa de la resolució en qüestió, les parts signatàries
no aconseguissin un acord, es comprometen a fixar un
calendari de reunions per a la negociació del conveni
íntegrament.
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CAPÍTOL II.Organització del treball i funcions
Art. 13. Organització del treball
El present capítol sobre Classificació Professional
s'estableix, fonamentalment, atenent als criteris que
l'Article 22 de l'Estatut dels Treballadors fixa per a
l'existència del Grup Professional, és a dir, atenent a les
aptituds professionals, titulacions i contingut general de
la prestació, incloent en cada grup diverses tasques o
funcions i especialitats professionals.

Art. 14. Aspectes bàsics de la classificació
professional
El contingut de la prestació laboral i l'adscripció inicial a
un grup professional serà pactat entre l'empresa i el
treballador, d'acord amb les següents normes:
14.1. La classificació professional es realitza en grups
professionals per interpretació i aplicació dels criteris
generals objectius, i per les tasques i funcions bàsiques
més representatives que desenvolupin els treballadors.
Qualsevol persona en funció del lloc de treball que
desenvolupi estarà enquadrada en un grup professional
dels establerts en el present capítol, circumstàncies que
definiran la seva posició en l'esquema organitzatiu i
retributiu.
Així, la possessió per part d'un treballador d'alguna o totes
les competències representatives d'un grup professional
determinat, o la seva consecució a través del procediment
d'acreditació de les competències professionals o a través
de processos formatius, no implica la seva adscripció a
aquest, sinó que la seva classificació estarà determinada
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per l'exigència i l'exercici efectiu d’aquestes competències
en les funcions corresponents al seu lloc de treball.
L'enquadrament en un determinat grup professional es
portarà a efecte per les funcions realment realitzades pel
treballador, amb independència de la denominació del
lloc o de la titulació del treballador.
Si s'hagués d'assignar a un treballador un grup professional
inferior al nivell o categoria que tenia reconeguda, se li
respectarà la permanència en el grup amb correspondència
en el nivell o categoria anterior que tenia, i això amb el
caràcter de condició personal més beneficiosa.
14.2. La pertinença a un grup professional capacitarà per
a l'acompliment de totes les tasques i comeses que els són
pròpies, així com tasques suplementàries i/o auxiliars
necessàries que integren el procés complet de què formen
part, sense més limitacions que les derivades de
l'exigència de les titulacions específiques i dels altres
requisits de caràcter professional, i conforme a les regles
de mobilitat previstes en l'article 16 del present Conveni.
14.3. Els factors que influeixen en la classificació
professional dels treballadors i que, per tant, indiquen la
pertinença de cadascun d'aquests a un determinat grup
professional, tot això segons els criteris determinats per
l'article 22 de l'Estatut dels Treballadors, són els que es
defineixen a continuació:
14.3.1. Formació: Factor per la valoració del qual es
tindrà en compte el conjunt de coneixements,
experiència i habilitats requerits per a l'acompliment
normal d'un lloc de treball, amb independència del seu
mode d'adquisició, referits a una funció o activitat
empresarial. Aquest factor s'integra per:
a) Titulació: Considera el nivell inicial mínim i
suficient de coneixements teòrics que ha de posseir
una persona de capacitat mitjana per arribar a
exercir satisfactòriament les funcions del lloc de
treball després d'un període de formació pràctica.
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Comprendrà tant les titulacions del sistema educatiu i
universitari, les certificacions de l'àmbit laboral
(certificats de professionalitat) així com les
competències professionals degudament acreditades.
b) Especialització:
Considera
l'exigència
de
coneixements especialitzats o complementaris a la
formació inicial bàsica.
c) Experiència pràctica: Considera el període de
temps requerit perquè una persona, adquireixi
l'habilitat pràctica necessària per exercir el lloc,
obtenint un rendiment suficient en qualitat i
quantitat.
14.3.2. Iniciativa: Factor per a la valoració del qual es
tindrà en compte el grau de seguiment a normes o
directrius per a l'execució de tasques o funcions.
14.3.3. Autonomia: Factor per a la valoració del qual es
tindrà en compte el grau de dependència jeràrquica en
l'acompliment de les tasques o funcions que es
desenvolupin.
14.3.4. Responsabilitat: Factor per a la valoració del
qual es tindrà en compte el grau d'autonomia d'acció del
titular de la funció, el nivell d'influència sobre els
resultats i la rellevància de la gestió sobre els recursos
humans, tècnics i productius.
14.3.5. Comandament: Factor per a la valoració del qual
es tindrà en compte el grau de supervisió i ordenació de
les funcions i tasques, la capacitat d'interrelació, les
característiques del col·lectiu i el nombre de persones
sobre les quals s'exerceix el comandament.
14.3.6. Complexitat: Factor per a la valoració del qual es
tindrà en compte el nombre i el grau d'integració dels
diversos factors abans enumerats en la tasca o lloc
encomanat.
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Art. 15.- Grup professional.
Definició: agrupació unitària de les aptituds professionals
i les titulacions, així com del contingut general de la
prestació laboral que amb elles es correspon.
15.1. Grup professional 1:
Criteris generals: Els treballadors pertanyents a aquest
grup, tenen la responsabilitat directa en la gestió d'una o
diverses àrees funcionals de l'empresa o realitzen tasques
tècniques de la més alta complexitat i qualificació.
Prenen decisions o participen en la seva elaboració així
com en la definició d'objectius concrets.
Exerceixen les seves funcions amb
d'autonomia, iniciativa i responsabilitat.

un

alt

grau

Formació: Titulació universitària de grau superior o
coneixements equivalents equiparats per l'empresa i/o
amb experiència consolidada en l'exercici del seu sector
professional.
Tasques. Exemples: En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que, per
analogia, són assimilables a les següents:
1. Coordinació, supervisió, ordenació i/o direcció de
treballs heterogenis o del conjunt d'activitats dins
d'un àrea d'activitat, servei o departament.
2. Responsabilitat i direcció de l'explotació d'un
ordinador o de xarxes localitzades de serveis
informàtics sobre el conjunt de serveis de
processaments de dades en unitats de dimensions
mitjanes.
3. Tasques de direcció tècnica d'alta complexitat i
heterogeneïtat amb elevat nivell d'autonomia i
iniciativa dins del seu camp en funcions
d'investigació, control de qualitat, definició de
processos constructius, administració, assessoria
jurídica laboral i fiscal, etcètera.
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4. Tasques de gestió comercial amb àmplia
responsabilitat sobre un sector geogràfic delimitat.
5. Tasques tècniques de molt alta complexitat i
polivalència amb el màxim nivell d'autonomia i
iniciativa dins del seu camp, podent implicar
assessorament en les decisions fonamentals de
l'empresa.
6. Funcions consistents a planificar, ordenar i
supervisar una àrea, servei o departament amb
responsabilitats
sobre
resultats
i
execució
d’aquestes.
7. Tasques
d'anàlisis
de
sistemes
informàtics
consistents a definir, desenvolupar i implantar els
sistemes mecanitzats tant en l’àmbit físic
(«Maquinari») com logístic («Programari»).
15.2. Grup professional 2:
Criteris generals: Són treballadors/es que, amb un alt
grau d'autonomia, iniciativa i responsabilitat realitzen
tasques tècniques complexes, amb objectius globals
definits o que tenen un alt contingut intel·lectual o
d'interrelació humana. També aquells responsables
directes de la integració, coordinació i supervisió de
funcions realitzades per un conjunt de col·laboradors en
una mateixa àrea funcional.
Formació: Titulació universitària de grau mitjà o
coneixements equivalents equiparats per l'empresa,
completada amb una experiència dilatada en el seu sector
professional. Eventualment podran tenir estudis
universitaris de grau superior i assimilar-se als llocs
definits en aquest grup “Titulats superiors d'entrada”.
Tasques. Exemple: En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que, per
analogia, són assimilables a les següents:
1. Funcions que comporten la responsabilitat d'ordenar,
coordinar i supervisar l'execució de tasques
heterogènies
de
producció,
comercialització,
manteniment, administració, serveis etc., o de
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qualsevol agrupació d'elles, quan les dimensions de
l'empresa aconsellin les agrupacions.
2. Tasques d'alt contingut tècnic consistents a prestar
suport amb autonomia mitjana, i sota directrius i
normes que no delimiten totalment la manera de
procedir en funcions d'investigació, control de
qualitat, vigilància i control de processos
industrials, etcètera.
3. Activitats de Graduat Social consistents en funcions
d'organització,
control,
assessorament
o
comandament amb vista a l'admissió, classificació,
instrucció, economat, menjadors, previsió de
personal, etcètera.
15.3. Grup professional 3:
Criteris generals: Són aquells treballadors/es que, amb o
sense responsabilitat de comandament, realitzen tasques
amb un contingut mitjà d'activitat intel·lectual i
d'interrelació humana, en un marc d'instruccions precises
de complexitat tècnica mitjana amb autonomia dins del
procés. Realitzen funcions que comporten la integració,
coordinació i supervisió de tasques homogènies,
realitzades per un conjunt de col·laboradors en un estadi
organitzatiu menor.
Formació: Titulació universitària de grau mitjà o
equivalent, tècnic especialista de grau superior o
qualificació acreditada equivalent del Catàleg de
Qualificacions Professionals vigent i/o amb experiència
dilatada en el lloc de treball.
Tasques. Exemple: En aquest grup professional s'inclouen
a títol orientatiu totes aquelles activitats que, per
analogia, són assimilables a les següents:
1. Tasques tècniques que consisteixen en l'exercici del
comandament directe al capdavant d'un conjunt
d'operaris d'ofici o de processos productius en
instal·lacions principals.
2. Tasques tècniques de codificació de programes
d'ordinador en el llenguatge apropiat, verificant la
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seva
correcta
execució
i
documentant-los
adequadament.
3. Tasques tècniques que consisteixen en l'ordenació
de tasques i de lloc de treball d'una unitat completa
de producció.
4. Activitats que impliquin la responsabilitat d'un torn
o d'una unitat de producció que puguin ser
secundades per un o diversos treballadors del grup
professional inferior.
5. Tasques tècniques d'inspecció, supervisió o gestió de
la xarxa de vendes.
6. Tasques tècniques de direcció i supervisió a l'àrea de
comptabilitat, consistent a reunir els elements
subministrats pels ajudants, confeccionar estats,
balanços, costos, provisions de tresoreria, i altres
treballs anàlegs sobre la base del pla comptable de
l'empresa.
7. Tasques tècniques consistents a contribuir al
desenvolupament d'un projecte que redacta un
tècnic (enginyer, aparellador, etc.) aplicant la
normalització, realitzant-li càlcul de detall,
confeccionat plànols a partir de dades facilitades
per un comandament superior.
8. Tasques tècniques administratives d'organització o
de laboratori d'execució pràctica que comporten la
supervisió
segons
normes
rebudes
d'un
comandament superior.
9. Tasques tècniques administratives o d'organització
de gestió de compra d'aprovisionament de béns
convencionals
de
petita
complexitat
o
d'aprovisionament de béns complexos.
10.
Tasques tècniques d'adreça de R+D+i de
projectes complets segons instruccions facilitades
per un comandament superior.
11.
Tasques tècniques de tota classe de projectes,
reproduccions o detalls sota la direcció d'un
comandament superior, ordenant, vigilant i dirigint
l'execució pràctica d’aquestes, podent dirigir
muntatges, aixecar plànols topogràfics, etcètera.
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12.
Tasques tècniques de gestió comercial amb
responsabilitat sobre un sector geogràfic delimitat
i/o una gamma específica de productes.
15.4. Grup professional 4:
Criteris generals: Aquells treballadors/es que realitzen
treballs d'execució autònoma que exigeixin habitualment
iniciativa i raonament per part dels treballadors/es
encarregats de la seva execució, comportant, sota
supervisió, la responsabilitat d’aquests.
Formació: Batxillerat, BUP o equivalent o tècnic especialista
(Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix
nivell o qualificació acreditada equivalent del Catàleg de
Qualificacions Professionals vigent complementada amb
formació en el lloc de treball, en defecte d'això,
coneixements adquirits en l'acompliment de la professió.
Tasques. Exemple: En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que, per
analogia, són assimilables a les següents:
1. Redacció de correspondència comercial, càlcul de
preus a la vista d'ofertes rebudes, recepció i
tramitació de comandes i propostes de resposta.
2. Tasques que consisteixen a establir sobre la base de
documents comptables una part de comptabilitat.
3. Tasques de delineació de projectes senzills,
aixecament de plànols de conjunt i detall, partint
d'informació rebuda i realitzant els punts necessaris
alhora que proporcionen les solucions requerides.
4. Tasques de R+D+i de projectes complets segons
instruccions.
5. Tasques que comporten la supervisió, segons normes
generals rebudes d'un comandament immediat
superior, de l'execució pràctica de les tasques en el
taller, laboratori i oficina.
6. Tasques de gestió de compra i aprovisionament de
béns convencionals de petita complexitat o
d'aprovisionament de béns complexos sense
autoritat sobre aquests.
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7. Tasques de codificació de programes d'ordinador i
instal·lació de paquets informàtics sota instruccions
directes de l'analista de l'explotació de l'aplicació de
la informàtica.
8. Tasques de venda i comercialització de productes de
complexitat i valor unitari.
9. Tasques
de
traducció,
corresponsalia,
taquimecanografia i atenció de comunicacions
personals amb suficient domini d'un idioma
estranger i alta confidencialitat.
10.
Tasques de regulació automàtica triant el
programa
adequat,
introduint
les
variants
necessàries en instal·lacions de producció,
centralitzats o no, portant el control a través dels
mitjans adequats (terminals, microordinadors, etc.).
15.5. Grup professional 5:
Criteris generals: Tasques que s'executen sota
dependència de comandament o de professionals de més
alta qualificació dins de l'esquema de cada empresa,
normalment amb supervisió, però amb coneixements
professionals, amb un període d'adaptació.
Formació: Coneixements adquirits en l'acompliment de la
seva professió o escolars sense titulació o de tècnics
auxiliars (mòduls nivell 2) o certificats de professionalitat
del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent del
Catàleg de Qualificacions Professionals vigent, amb la
formació específica en el lloc de treball o coneixements
adquirits en l'acompliment de la seva professió.
Tasques. Exemples. En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que, per
analogia, són equiparables a les següents:
1. Tasques administratives desenvolupades amb
utilització d'aplicacions informàtiques.
2. Tasques elementals de càlcul de salaris, valoració
de costos, funcions de cobrament i pagament, etc.,
depenent i executant directament les ordres d'un
comandament superior.
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3. Tasques d'oficis industrials amb capacitació suficient
per resoldre tots els requisits del seu ofici o
responsabilitat.
4. Tasques de venda i comercialització de productes de
reduït valor unitari i/o tan poca complexitat que no
requereixin d'una especialització tècnica diferent de
la pròpia demostració, comunicació de preus i
condicions de crèdit i lliurament, tramitació de
comandes, etcètera.
5. Tasques d'arxiu, registre, càlcul, facturació o
similars que requereixin algun grau d'iniciativa.
6. Tasques de mecanografia amb bona presentació de
treball, ortografia correcta i velocitat adequada,
que puguin portar implícita la redacció de
correspondència segons format i instruccions
específiques, podent utilitzar paquets informàtics
com a processadors de text o similars.
7. Tasques elementals de delineació de dibuix, calcs o
litografies que uns altres han preparat, així com
càlculs senzills.
8. Presa de dades de processos de producció, referents
a temperatures, humitats, durada de cicles,
percentatges de matèries primeres, desgastats
d'estris, defectes, anormalitats, etc. reflectit en
notificacions o a través de plantilles totes les dades
segons codi a aquest efecte.
9. Realitzar
agrupacions
de
dades,
resums,
estadístiques, quadres, seguiment, histogrames,
certificacions, etc. amb dades subministrades per
uns altres que els prenguessin directament sobre la
base de normes generalment precises.
15.6. Grup professional 6:
Criteris generals: Tasques que s'executin amb un alt grau
de dependència, clarament establertes, amb instruccions
específiques. Poden requerir preferentment esforç físic,
amb escassa formació o coneixements molt elementals i
que ocasionalment poden necessitar d'un petit període
d'adaptació.
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Formació: La dels nivells bàsics obligatoris i en algun cas
d'iniciació per a tasques d'oficina. Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO) o Tècnic auxiliar (Mòdul nivell 2) o
certificats de professionalitat del mateix nivell o
qualificació acreditada equivalent del Catàleg de
Qualificacions Professionals vigent i/o coneixements
adquirits en l'acompliment de la seva professió.
Tasques. Exemples: En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que per
analogia són equivalents a les següents:
1. Tasques de control d'accessos a edificis i locals,
sense requisits especials ni arma.
2. Tasques de recepció que no exigeixin qualificació
especial o coneixements d'idiomes, telefonista i/o
recepcionista.
3. Treballs de reprografia en general. Reproducció i
calcat de plànols.
4. Treballs senzills i rutinaris de mecanografia, arxiu,
càlcul, facturació o similars d'administració.
5. Tasques d'operació d'equips, tèlex o facsímil.
6. Tasques d'enregistrament de dades en sistemes
informàtics.
15.7. Grup professional 7:
Criteris generals: Estaran inclosos aquells treballadors/es
que realitzin tasques que s'efectuïn segons instruccions
concretes, clarament establertes amb un alt grau de
dependència, que requereixin normalment esforç físic i/o
atenció i que no necessiten de formació específica ni
període d'adaptació.
Formació: Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o
Certificat d'Escolaritat o coneixements de les tasques a
desenvolupar.
Tasques. Exemples: En aquest grup professional s'inclouen
a títol enunciatiu totes aquelles activitats que per
analogia són equiparables a les següents:
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1. Tasques manuals.
2. Tasques que consisteixen a efectuar encàrrecs,
encàrrecs, transport manual, portar o recollir
correspondència.
3. Tasques de recepció, ordenació, distribució de
correspondència.

Art. 16. Mobilitat funcional
16.1. La mobilitat funcional en sentit horitzontal, dins
del grup professional on estigui enquadrat el treballador o
treballadora en el si de l'empresa, no tindrà altres
limitacions que les exigides per les titulacions
acadèmiques o professionals que calguin per exercir la
prestació laboral.
Si com a conseqüència de la mobilitat funcional, el
treballador desenvolupés diferents funcions corresponents
a diversos nivells salarials, dins del mateix grup
professional, percebrà el nivell salarial proporcional al
temps en què s'efectuï el treball en cada nivell.
16.2. La mobilitat funcional en sentit vertical, per a la
realització de funcions corresponents a un altre grup
professional on estigui enquadrat el treballador o
treballadora, per raons de promoció professional,
ascensos i ampliacions o reduccions de plantilla, per
cobrir vacants o ampliacions d'un grup professional,
superior o inferior, només serà possible si existeixen raons
tècniques o organitzatives que la justifiquin i pel temps
imprescindible per a la seva atenció.
16.3. L'empresari haurà de comunicar als representants
dels treballadors, si n’hi hagués, la mobilitat funcional
per a la realització de funcions no corresponents al grup
professional. En aquest supòsit, l'empresa podrà, en la
mesura del possible, informar als representants dels
treballadors amb antelació a la mobilitat funcional, sense
perjudici de l'executivitat de la mesura per part de
l'empresa.
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16.4. Si com a conseqüència de la mobilitat funcional es
realitzessin funcions superiors a les del grup professional
per un període superior a sis mesos durant un any o vuit
mesos durant dos anys, el treballador ascendirà a aquest
grup professional.
En qualsevol cas, durant aquests períodes, el treballador
tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les
funcions realitzades, però no a la consolidació de grup ni
de salari, tret que se superin els terminis previstos.
16.5. Si com a conseqüència de la mobilitat funcional es
realitzessin funcions inferiors a les del grup professional,
aquestes es desenvoluparan pel temps imprescindible per
a la seva atenció, sense superar en cap cas els 6 mesos,
tenint el treballador, posteriorment, dret a la
reincorporació al seu anterior grup professional.
En tot cas, el treballador conservarà la retribució
corresponent al seu grup d'origen, tret que el canvi es
produís a petició del treballador, en aquest cas el seu
salari es condicionaria segons el nou grup professional.
16.6. Els anteriors apartats 4 i 5 no inclouen els casos de
substitució per maternitat, incapacitat temporal,
llicències, excedències o qualsevol altra situació que
comporti dret a reserva de lloc de treball, en aquest cas,
la mobilitat funcional es perllongarà mentre subsisteixin
les circumstàncies que l'hagin motivat.
16.7. La mobilitat funcional s'efectuarà sense menyscapte
de la dignitat del treballador i sense perjudici de la seva
formació i promoció professional, tenint dret a la
retribució corresponent a les funcions que efectivament
realitzi, tret de l’encàrrec de funcions inferiors, en
aquest cas mantindrà la retribució d'origen. No es podran
invocar les causes d'ineptitud sobrevinguda o de falta
d'adaptació en els supòsits de realització de funcions
diferents com a conseqüència de la mobilitat funcional.
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Art. 17. Promoció
Els ascensos i promocions, dins del sistema de
classificació professional establert en el present Conveni,
es produiran atenent a allò establert en els apartats
següents:
17.1. Conforme amb el que es disposa en l'article 24.1,
paràgraf segon de l'Estatut dels Treballadors, haurà de
considerar-se a aquests efectes la formació i la qualificació
professional, mèrits, antiguitat del treballador, així com les
facultats organitzatives de l'empresari.
17.2. En tot cas, els criteris d'ascensos i promocions seran
comuns per als treballadors d'un i un altre sexe,
respectant el principi de no discriminació per qualssevol
de les causes establertes l'article 17.1 de l'Estatut dels
Treballadors, així com les causes establertes en l'article
12 de la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS 11/1985
de 2 d'agost).
17.3. Els criteris bàsics per a la realització dels ascensos
entre grups professionals s'ajustaran a les següents regles:
17.3.1. Les places vacants existents en les empreses
podran proveir-se a criteri d’aquestes, o amortitzar-se, si
aquestes ho estimessin necessari.
17.3.2. Els llocs de treball que hagin de ser ocupats per
personal, l'exercici professional del qual comporti
funcions de comandament o d'especial confiança, en
qualsevol nivell de l'estructura organitzativa de l'empresa,
es podran cobrir mitjançant el sistema de lliure
designació.
17.3.3. Per a la resta dels llocs de treball, la promoció
professional s'ajustarà als següents criteris:
a) Serà requisit per a la promoció interna, l'existència
d'una vacant, sempre que l'empresa no hagi optat
per la seva amortització, és a dir, sempre que
l'empresa no hagi optat per no cobrir la vacant.
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b) El treballador que aspiri al lloc vacant haurà
d'acreditar la formació i/o experiència necessària
i/o qualificació i adequada al lloc de treball per al
qual opta. En el cas de la formació, l'empresa podrà
exigir al treballador que acrediti els coneixements
derivats de la titulació i/o formació, no essent
suficient la mera certificació d'assistència.
L'empresa valorarà el grau d'aprofitament de la
formació que presenti el treballador.
c) Reunits els requisits anteriors, i transcorreguts dos
anys, en els quals el treballador hagi realitzat
funcions anàlogues, aquest podrà sol·licitar a
l'empresa, la valoració del seu lloc de treball,
atenent a les tasques que desenvolupa, la formació
i/o l'experiència.
17.4. Valorat el lloc de treball, i en el cas que existeixin
discrepàncies en la promoció sol·licitada, les parts se
sotmetran als procediments de conciliació i/o mediació
del Tribunal Laboral de Catalunya.
17.5. A més dels criteris assenyalats en l'apartat anterior,
les empreses podran determinar les regles de promoció,
atenent a criteris objectius de mèrit i capacitat. Per a això,
la Direcció de les empreses podrà establir la celebració de
les corresponents proves selectives de caràcter teòric pràctic. De tot això, recaptaran el previ informe - consulta
dels representants legals dels treballadors.

Art. 18. Mobilitat geogràfica
La mobilitat geogràfica s'aplicarà segons els termes
previstos en l'article 40 del TRET.

Art. 19. Successió d'empresa
Els supòsits de successió d'empresa s'ajustaran a les
previsions legals previstes en l'article 44 de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors.
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CAPÍTOL III.Percepcions salarials i
extrasalarials
Art. 20. Estructura salarial
L'estructura salarial, composta pel salari base i pels
complements salarials, es fixarà segons el que es disposa
en aquest conveni col·lectiu i en el contracte de treball.

Art. 21. Revisió salarial
La revisió salarial durant la vigència del present conveni
s'ajustarà als criteris establerts en el II Acord per a
l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2012, 2013 i 2014,
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat número 31, de
data 6 de febrer de 2012, d'acord amb les següents
normes:

21.1.

Any 2012. Per a l'any 2012 s'aplicaran les taules
salarials recollides en l'annex 1, que s'ha incrementat en
un 0,7 % respecte de les taules vigents a 31/12/2011, i en
l'annex 2.
Les empreses que, en previsió de la publicació de la taula
salarial 2012 haguessin aplicat increments superiors al 0,7
%, els quals tindran la consideració de “a compte
conveni”, no podran descomptar, excepte pacte en
contrari amb els treballadors, l'excés d'aquests
increments, sinó que ho compensaran o absorbiran en les
properes revisions salarials.

21.2.

Any 2013. Durant l'any 2013, i a partir de l'1 de
gener, s'aplicaran les taules salarials recollides en l'annex
3, que s'ha incrementat en un 0,6 % respecte de les taules
2012, i en l'annex 4.
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Les empreses que fins a la data de la publicació del
Conveni Col·lectiu en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i en previsió de la publicació de la taula
salarial 2013 haguessin aplicat increments superiors al 0,6
%, els quals tindran la consideració de “a compte
conveni”, no podran descomptar, excepte pacte en
contrari amb els treballadors, l'excés d'aquests
increments, sinó que ho compensaran o absorbiran en les
properes revisions salarials
Clàusula d'actualització salarial de les taules 2013.
S'estableix una clàusula d'actualització de les taules
salarials aplicable al final de l'exercici que es concreta en
l'excés de la taxa de variació anual de l'IPC general
espanyol del mes de desembre sobre l'objectiu d'inflació
del Banc Central Europeu (2 %), d'acord amb les següents
regles:
a) Si la taxa de variació anual de l'IPC general espanyol
del mes de desembre fos superior a la taxa de
variació anual de l'IPC harmonitzat de la Zona Euro
en el mateix mes, llavors es prendrà aquesta última
per calcular l'excés.
b) Si el preu mitjà internacional en euros del petroli
Brent en el mes de desembre és superior en un 10 %
al preu mitjà del mes de desembre anterior, per
calcular l'excés citat es prendran com a referència
els indicadors d'inflació esmentats excloent en
ambdós casos els carburants i combustibles.
c) Les empreses que, una vegada publicada la taula
salarial actualitzada a 31 de desembre, haguessin
abonat salaris inferiors en el seu còmput anual a
aquesta taula, hauran de procedir al seu abonament
en una sola vegada del diferencial resultant.

21.3.

Any 2014. Durant l'any 2014, i a partir de l'1 de
gener, les taules salarials vigents a 31/12/2013,
s'actualitzaran d'acord amb els següents criteris:
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1. Si l'increment del PIB a preus constants en 2013 és
inferior al 1 %, l'augment salarial no excedirà el 0,6
% respecte de les taules inicials de 2013.
2. Si l'increment del PIB a preus constants en 2013 és
superior al 1 % i inferior al 2 %, l'augment salarial no
excedirà l’1 % respecte de les taules inicials de 2013.
3. Si l'increment del PIB a preus constants en 2013
assoleix o supera el 2 %, l'augment salarial no excedirà
l'1,5 % respecte de les taules inicials de 2013.
Clàusula d'actualització salarial de les taules 2014.
S'estableix una clàusula d'actualització de les taules
salarials aplicable al final de l'exercici que es concreta en
l'excés de la taxa de variació anual de l'IPC general espanyol
del mes de desembre sobre l'objectiu d'inflació del Banc
Central Europeu (2 %), d'acord amb les següents regles:
a) Si la taxa de variació anual de l'IPC general espanyol
del mes de desembre fos superior a la taxa de
variació anual de l'IPC harmonitzat de la Zona Euro
en el mateix mes, llavors es prendrà aquesta última
per calcular l'excés.
b) Si el preu mitjà internacional en euros del petroli
Brent en el mes de desembre és superior en un 10 %
al preu mitjà del mes de desembre anterior, per
calcular l'excés citat es prendran com a referència
els indicadors d'inflació esmentats, excloent en
ambdós casos els carburants i combustibles.
c) Les empreses que, una vegada publicada la taula
salarial actualitzada a 31 de desembre, haguessin
abonat salaris inferiors en el seu còmput anual a
aquesta taula, hauran de procedir a l’abonament
del diferencial resultant en una sola vegada.

Art. 22. Gratificacions extraordinàries
22.1. El salari anual fixat en les taules annexes, més el
complement ad personam i si n’hi hagués, s'abonarà en 14
o 16 pagues i mitja.
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22.2.

En el cas que s'optés per la modalitat de catorze
pagues, les dates límit d'abonament seran el 10 de juliol i
el 15 de desembre.
En el cas que s'optés per la modalitat de setze pagues i
mitja, les dates límit d'abonament seran el 30 de març
(una paga i mitja), el 10 de juliol, el 30 de setembre i el
15 de desembre.

22.3.

L'empresa podrà prorratejar les gratificacions
extraordinàries de març i de setembre en dotze
mensualitats.
Per acord entre l’empresa i els representants dels
treballadors podran prorratejar-se les gratificacions
extraordinàries de juliol i desembre.

22.4.

En tot cas, es respectarà qualsevol altre pacte
entre empresa i representants dels treballadors.

Art. 23. Dietes
23.1.

Les dietes són percepcions econòmiques
extrasalarials de caràcter irregular i tenen com a finalitat
rescabalar o compensar les despeses realitzades com a
conseqüència del desplaçament del treballador per
necessitats del treball.

23.2.

Dieta completa. El treballador percebrà dieta
completa quan, com a conseqüència de les necessitats del
treball hagi de pernoctar fora de la seva residència
habitual.

23.3.

Mitja dieta. El treballador percebrà mitja dieta
quan, com a conseqüència de les necessitats de la feina,
hagi de desplaçar-se de la localitat on rau el centre de
treball per un període de més de cinc hores, sempre que
l'esmentat període coincideixi amb el període de pausa
per menjar, incloent-hi el dinar.
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En cap cas es percebrà la mitja dieta quan els
desplaçaments habituals formin part del contingut
substancial de la prestació laboral.

23.4.

Menjar. El treballador percebrà la dieta per
menjar quan, com a conseqüència de les necessitats del
treball, hagi de desplaçar-se de la localitat on radica el
centre de treball i no doni dret a percebre la mitja dieta.

23.5.

Quilometratge.
El
treballador
percebrà
quilometratge quan, com a conseqüència de les
necessitats de la feina, hagi de realitzar desplaçaments
en automòbil de la seva propietat.

23.6.

Els imports mínims a abonar per cadascun dels
conceptes descrits en aquest article queden fixats en els
annexos 2 i 4 del present Conveni col·lectiu.

Art. 24. Plus nocturn
Les hores treballades durant l'horari comprès entre les 22
h de la nit i les 6 h del matí es retribuiran amb el
complement denominat de nocturnitat, la quantia de la
qual es fixa amb un increment del 50 per cent del valor
de l'hora ordinària que correspongui, i en proporció al
nombre de les hores treballades en horari nocturn.
El pagament d'aquest concepte s'ajustarà a la següent
formula:
Plus nocturn = (salari brut anual / jornada anual) × 0,50
S'exceptuen de això que s’estableix en els paràgrafs
anteriors, i, per tant, no pertocarà a compensació
econòmica, els supòsits següents:
a) Les contractacions realitzades per a treballs que,
per la seva pròpia naturalesa es consideren
nocturns, com ara guardes, porters, serens o
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similars que anessin contractats per desenvolupar
les seves funcions durant la nit.
b) Quan el treballador afectat parcialment per l'horari
nocturn, ja tingui compensada aquesta dedicació
horària, mitjançant una altra retribució específica.

Art. 25. Plus festiu
1. Les hores treballades durant els dies festius es
retribuiran amb el complement denominat festiu, la
quantia del qual es fixa amb un increment del 75
per cent del valor de l'hora ordinària que
correspongui, i en proporció al nombre de les hores
treballades en el dia festiu, excepte descans
compensatori.
S'entén per dia festiu, aquell designat com a festiu
nacional, de comunitat autònoma o local, i els
diumenges quan coincideixi amb el descans
setmanal del treballador.
El pagament d'aquest concepte s'ajustarà a la
següent fórmula:
Plus festiu= (salari brut anual / jornada anual) × 0,75
2. S'exceptuen del que s’ha establert en el paràgraf
anterior, i, per tant, no pertocarà compensació
econòmica ni descans compensatori, els supòsits
següents:
a) Les contractacions realitzades per treballs, que
per la seva pròpia naturalesa es considerin
habitual treballar en diumenges i/o festius.
b) Quan el treballador afectat ja tingui compensada
aquesta dedicació horària mitjançant una altra
retribució específica.
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Art. 26. Uniformes
Quan les empreses exigeixin una uniformitat específica a
determinats treballadors els proveirà de les corresponents
peces de roba en funció de l'estació.

Art. 27. Bestretes
Tot el personal amb més de 2 anys d'antiguitat en
l'empresa tindrà el dret de sol·licitar d’aquesta, una
bestreta sense interès fins a l'import de tres mensualitats
del salari real. L'amortització d’aquestes no excedirà del
10 per 100 del salari mensual. Aquesta bestreta haurà de
sol·licitar-se prèviament per escrit, indicant-ne el motiu
de la sol·licitud.
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CAPÍTOL IV.Jornada de treball
Art. 28. Jornada de treball
Durant la vigència del present Conveni la jornada de
treball queda establerta en 1772 hores anuals.
La jornada setmanal tindrà un descans de 48 hores
ininterrompudes.
Entre el final d'una jornada i el començament de la
següent hi haurà, com a mínim, 12 hores.

Art. 29. Calendari laboral
29.1.

El calendari laboral comprendrà la distribució
anual de la jornada, dels dies de treball, les hores diàries,
els dies festius, descansos setmanals i altres dies inhàbils,
sense superar, en cap cas, la citada jornada laboral
ordinària en còmput anual assenyalada en l'article
anterior.

29.2.

L'empresa elaborarà anualment l’esmentat
calendari laboral d'acord amb les següents regles:
a) L'empresa comunicarà als representants dels
treballadors si n’hi haguessin, o als treballadors,
una proposta de calendari.
b) La representació legal dels treballadors, en un
termini màxim de 15 dies, emetrà un informe previ
respecte de la proposta de l'empresa.
c) Valorat l'informe de la representació dels
treballadors, l'empresa fixarà el calendari definitiu
que haurà de ser exposat en un lloc visible en cada
centre de treball.
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29.3.

Les empreses distribuiran els horaris concrets de
treball amb la participació, legalment prevista, dels
representants dels treballadors.

29.4.

Amb un preavís mínim de 10 dies, les empreses,
per raons imprevistes i justificades, podran augmentar la
jornada fins a dues hores diàries durant un màxim de 50
dies a l'any, i disminuir-la en compensació, amb els
mateixos límits i pel mateix temps.

29.5.

En el supòsit de desacord, les parts se sotmeten
expressament al Tribunal Laboral de Catalunya, per al
previ i preceptiu tràmit de conciliació.

Art. 30. Hores extraordinàries
30.1.

La realització de les hores extraordinàries
s'ajustarà als següents criteris per a la seva realització:
a) Com a regla general es manté el criteri de supressió
de les hores extraordinàries habituals.
b) No obstant això es mantindrà la possibilitat
d'efectuar
el
manteniment
de
les
hores
extraordinàries necessàries per causes especials
com ara la finalització de terminis de gestió,
absències imprevistes, canvis de torn o altres
circumstàncies de caràcter estructural derivades de
la naturalesa de l'activitat que es tracti.

30.2. La compensació de les hores extraordinàries, com
a criteri general i preferent, serà mitjançant l'atorgament
de temps lliure retribuït igual al realitzat i en un termini
de tres mesos des de la seva realització.
Subsidiàriament es podran compensar les hores
extraordinàries amb una retribució econòmica equivalent
al valor de l'hora ordinària incrementada en un 50 %.
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30.3.

El càlcul de l'import s'ajustarà a la següent

fórmula:
Hora extra = (Salari Brut Anual / Jornada Anual) x 1.50

Art. 31. Vacances
Els treballadors tindran dret al gaudi de 23 dies laborals
de vacances anuals retribuïdes.
El calendari de vacances es fixarà en cada empresa. El
període de vacances es determinarà de comú acord entre
l'empresa i la representació legal dels treballadors dins
dels quatre primers mesos de l'any. En cas de desacord,
se sotmetrà aquest calendari als procediments de
conciliació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.
El període de gaudi serà preferentment de l'1 de maig al
30 de setembre.
En el cas que el període vacacional s'estableixi per torns,
el treballador que acrediti tenir càrregues familiars,
majors de determinada edat o persones amb discapacitat,
tindran preferència en l'elecció del torn que coincideixi
amb el període estival.

Art. 32. Festes
Les festes a gaudir pel personal comprès en l'àmbit del
present Conveni seran les nacionals, autonòmiques i locals
que es determinin en el calendari oficial de festes aprovat
pel departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
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CAPÍTOL V.Permisos y excedències
Art. 33. Permisos
33.1.

El treballador, previ avís i justificació, podrà
absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per
algun dels motius i pel temps següent:
a) Quinze dies naturals en cas de matrimoni.
b) Tres dies pel naixement de fill i per la defunció,
accident o malaltia greus, hospitalització o
intervenció quirúrgica sense hospitalització que
necessiti repòs domiciliari, de parents fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest
motiu el treballador necessiti fer un desplaçament
de 150 quilòmetres, o superior, el permís serà de
cinc dies, i en el cas que no s'aconseguís la indicada
distància se seguirà allò que es disposa en l'article
37.3.b) de l'Estatut dels Treballadors per a aquests
casos.
c) Dos dies per trasllat del domicili habitual.
d) Pel temps indispensable, per al compliment d'un
deure inexcusable de caràcter públic i personal,
comprès l'exercici del sufragi actiu. Quan consti en
una norma legal o convencional un període
determinat, se seguirà el que aquesta disposi quant
a durada de l'absència i a la seva compensació
econòmica.
e) Per realitzar funcions sindicals o de representació
del personal en els termes establerts legalment o
convencionalment.
f) Pel temps indispensable per a la realització
d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al
part que hagin de realitzar-se dins de la jornada de
treball.
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33.2.

Els treballadors tindran dret a un màxim de 18
hores anuals de permís retribuït per acudir, pel temps
indispensable, a visites mèdiques pròpies, o per
acompanyar a ascendents o descendents i cònjuges a les
seves respectives visites mèdiques. Igualment es podrà
disposar d'aquestes hores per a l'assistència, pel temps
indispensable, a tutories escolars dels fills i/o d'aquells
que estiguin sota la tutela de la persona treballadora.
El gaudi d'aquest permís haurà de preavisar-se amb la
màxima antelació possible, i serà necessària una
justificació posterior.

33.3.

Es reconeixen els mateixos drets que el Conveni
regula per als conjugues, a les persones que no havent-se
casat, convisquin en unió estable de parella, d'acord amb
la regulació prevista en la Llei 25/2010, de 29 de juliol,
del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família

Art. 34. Excedències
El règim d'excedència s'ajustarà a allò que s’estableix en
l'article 46 del TRET, amb les peculiaritats previstes en el
present capítol.

Art. 35. Excedència especial d'un mes
Els treballadors que tinguin una antiguitat mínima d'un
any en l'empresa tindran dret a gaudir d'un permís sense
sou per un màxim d'un mes a l'any, fraccionable en dos
períodes de quinze dies naturals, pels següents motius:
a) Adopció en l'estranger.
b) Submissió a tècniques de reproducció assistida.
c) Hospitalització perllongada per malaltia greu del
cònjuge o de parents fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat.
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Al final del període d'aquesta excedència, el treballador
s'incorporarà obligatòriament al seu mateix lloc de
treball, de manera immediata i sense necessitat de
vacant. La no incorporació al seu lloc de treball per causa
imputable al propi treballador, implicarà l'extinció de la
relació laboral.
Les empreses, no obstant això, podran denegar la
concessió d'aquestes excedències especials quan, en les
mateixes dates per les quals se sol·liciti el gaudi, tinguin
concedit aquest dret el següent nombre de treballadors:
• Empreses de 20 o menys treballadors: un
treballador.
• Empreses de 21 a 50 treballadors: dos treballadors.
• Empreses de 51 a 100 treballadors: tres
treballadors.
• Empreses de més de 100 treballadors: més d'un 3 %
de la plantilla.
En la distribució d'aquestes excedències, i a l'efecte de la
seva concessió, el nombre màxim de treballadors indicats,
no podrà pertànyer a un mateix departament o servei
d'empresa.
No obstant el que es disposa en aquest article, es podrà
pactar entre empresa i treballador una suspensió del
contracte de treball diferent, per qualsevol altre motiu, i
per la durada que s'acordi. En aquest cas es requerirà un
acord escrit que reguli les condicions d’aquesta, com la
durada, reserva o no del lloc de treball, condicions i forma
de la reincorporació, antiguitat, entre altres circumstàncies. Si manca el pacte sobre aquestes qüestions se
seguirà el que es regula en l'Estatut dels Treballadors.

Art. 36. Excedència voluntària i excedència
per atendre la cura de menors i familiars
36.1.

El treballador, amb una antiguitat en l'empresa
d'un any com a mínim, té dret al fet que se li reconegui la
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possibilitat de situar-se en excedència voluntària per un
termini no menor a quatre mesos i no major a cinc anys.
Aquest dret només podrà ser exercitat una altra vegada
pel mateix treballador si han transcorregut quatre anys
des del final de l'anterior excedència.

36.2.

Els treballadors tindran dret a un període
d'excedència de durada no superior a tres anys per
atendre la cura de cada fill, tant quan ho sigui per
naturalesa, com per adopció, o en els supòsits
d'acolliment tant, permanent com preadoptiva, encara
que aquests siguin provisionals, a comptar des de la data
de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o
administrativa.
També tindran dret a un període d'excedència, de durada
no superior a dos anys, tret que s'estableixi una durada
major per acord entre empresa i treballador o
representants dels treballadors, els treballadors per
atendre la cura d'un familiar fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident,
malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i
no exerceixi activitat retribuïda.
L'excedència regulada en el present apartat, el període
de durada de la qual podrà gaudir-se de manera
fraccionada, constitueix un dret individual dels
treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o
més treballadors de la mateixa empresa generessin
aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari
podrà limitar el seu exercici simultani per raons
justificades de funcionament de l'empresa.
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou
període d'excedència, l'inici d’aquest donarà fi al que, si
s’escau, es vingués gaudint.
El període en què el treballador romangui en situació
d'excedència conforme a allò que s’estableix en aquest
article serà computable a l'efecte d'antiguitat i el
treballador tindrà dret a l'assistència a cursos de formació
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professional, a la participació de la qual haurà de ser
convocat per l'empresari, especialment en ocasió de la
seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la
reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest
termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball
del mateix grup professional o categoria equivalent.
No obstant això, quan el treballador formi part d'una
família que tingui reconeguda oficialment la condició de
família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball
s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti
d'una família nombrosa de categoria general, i fins a un
màxim de 18 mesos si es tracta de categoria especial.

Art.37. Suspensió del contracte de treball
per maternitat
37.1.

En el supòsit de part, la suspensió tindrà una
durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en
el supòsit de part múltiple en dues setmanes més per
cada fill a partir del segon. El període de suspensió es
distribuirà a opció de la interessada, sempre que sis
setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas
de defunció de la mare, amb independència que aquesta
realitzés o no alguna feina, l'altre progenitor podrà fer ús
de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període
de suspensió, computat des de la data del part, i sense
que es descompti d’aquest la part que la mare hagués
pogut gaudir amb anterioritat al part. En el supòsit de
defunció del fill, el període de suspensió no es veurà
reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes
de descans obligatori, la mare sol·licités reincorporar-se
al seu lloc de treball.
No obstant l'anterior, i sense perjudici de les sis setmanes
de descans obligatori per a la mare immediatament
posteriors al part, en el cas que ambdós progenitors
treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per
maternitat, podrà optar que l'altre progenitor gaudeixi
d'una part determinada i ininterrompuda del període de
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descans posterior al part, bé de manera simultània o
successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà
seguir fent ús del període de suspensió per maternitat
inicialment cedit, encara que en el moment previst per a
la reincorporació de la mare al treball, aquesta es trobi
en situació d'incapacitat temporal.
En el cas que la mare no tingués dret a suspendre la seva
activitat professional amb dret a prestacions d'acord amb
les normes que regulin aquesta activitat, l'altre progenitor
tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball pel
període que hagués correspost a la mare, la qual cosa
serà compatible amb l'exercici del dret reconegut en
l'article següent.
En els casos de part prematur i en aquells en què, per
qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre
hospitalitzat a continuació del part, el període de
suspensió podrà computar-se, a instàncies de la mare, o
en defecte d'això, de l'altre progenitor, a partir de la data
de l'alta hospitalària. S'exclouen d'aquest còmput les sis
setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del
contracte de la mare.
En els casos de parts prematurs amb falta de pes i en
aquells altres que el nounat necessiti, per alguna condició
clínica, hospitalització a continuació del part, per un
període superior a set dies, el període de suspensió
s'ampliarà en tants dies com el nascut es trobi
hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes
addicionals, i en els termes en què reglamentàriament es
desenvolupi.
En els supòsits d'adopció i d'acolliment, la suspensió
tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes,
ampliable en el supòsit d'adopció o acolliment múltiples
en dues setmanes per cada menor a partir del segon.
Aquesta suspensió produirà els seus efectes, a elecció del
treballador, bé a partir de la resolució judicial per la qual
es constitueix l'adopció, bé a partir de la decisió
administrativa o judicial d'acolliment, provisional o

39

DOGC Núm. 6432 – 05.08.2013

definitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui
donar dret a diversos períodes de suspensió.
En el cas que ambdós progenitors treballin, el període de
suspensió es distribuirà a opció dels interessats, que
podran gaudir-ho de manera simultània o successiva,
sempre amb períodes ininterromputs i amb els límits
assenyalats.
En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la
suma d’aquests no podrà excedir de les setze setmanes
previstes en els paràgrafs anteriors o de les que
corresponguin en cas de part, adopció o acolliment
múltiples.
En el supòsit de discapacitat del fill o del menor adoptat
o acollit, la suspensió del contracte al fet que es refereix
aquest apartat tindrà una durada addicional de dues
setmanes. En cas que ambdós progenitors treballin,
aquest període addicional es distribuirà a opció dels
interessats, que podran gaudir-lo de manera simultània o
successiva i sempre de forma ininterrompuda.
Els períodes als quals es refereix el present apartat
podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps
parcial, previ acord entre els empresaris i els treballadors
afectats, en els termes que reglamentàriament es
determinin.
En els supòsits d'adopció internacional, quan sigui
necessari el desplaçament previ dels progenitors al país
d'origen de l'adoptat, el període de suspensió, previst per
a cada cas en el present apartat, podrà iniciar-se fins a
quatre setmanes abans de la resolució per la qual es
constitueix l'adopció.
Els treballadors es beneficiaran de qualsevol millora en
les condicions de treball a la qual haguessin pogut tenir
dret durant la suspensió del contracte en els supòsits del
fet a què es refereix aquest apartat, així com en els
previstos en el següent apartat sobre paternitat.
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37.2.

En el supòsit de risc durant l'embaràs o de risc
durant la lactància natural, en els termes previstos en
l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, la suspensió del contracte
finalitzarà el dia en què s'iniciï la suspensió del contracte
per maternitat biològica o el lactant compleixi nou
mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan
desaparegui la impossibilitat de la treballadora de
reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre
compatible amb el seu estat.

Art. 38. Suspensió del contracte de treball
per paternitat
En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment,
d'acord amb l'article 45.1.d del Text Refós de l'Estatut
dels Treballadors, el treballador tindrà dret a la suspensió
del contracte durant tretze dies ininterromputs (o a la
durada que s'estableixi en cada moment per la legislació
vigent), ampliables en el supòsit de part, adopció o
acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir
del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi
compartit dels períodes de descans per maternitat
regulats en l'article 48.4 de l'Estatut dels Treballadors.
En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva
a l'altre progenitor. En els supòsits d'adopció o acolliment,
aquest dret correspondrà només a un dels progenitors, a
elecció dels interessats; no obstant això, quan el període
de descans regulat en l'article 48.4 de l'Estatut dels
Treballadors sigui gaudit íntegrament per un dels
progenitors, el dret a la suspensió per paternitat
únicament podrà ser exercit per l'altre.
El treballador que exerceixi aquest dret podrà fer-ho
durant el període comprès des de la finalització del
permís per naixement de fill, previst legalment o
convencionalment, o des de la resolució judicial per la
qual es constitueix l'adopció, o a partir de la decisió
administrativa o judicial d'acolliment, fins que finalitzi la
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suspensió del contracte regulada en l'article 48.4 de
l'Estatut dels Treballadors o immediatament després de la
finalització d'aquesta suspensió.
La suspensió del contracte al fet que es refereix aquest
article podrà gaudir-se en règim de jornada completa o
en règim de jornada parcial d'un mínim del 50 %, previ
acord entre l'empresari i el treballador, i conforme es
determini reglamentàriament.
El treballador haurà de comunicar a l'empresari, amb la
deguda antelació, l'exercici d'aquest dret.

Art. 39. Permís per lactància
39.1.

En els supòsits de naixement de fill, adopció o
acolliment, per a la lactància del menor fins que aquest
compleixi nou mesos, els treballadors tindran dret a una
hora d'absència del treball, que podran dividir en dues
fraccions. La durada del permís s'incrementarà
proporcionalment en els casos de part, adopció o
acolliment múltiples.
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat,
expressada formalment amb anterioritat al moment de la
seva reincorporació després del període de maternitat,
podrà substituir aquest dret per un permís retribuït de 14
dies laborables amb la mateixa finalitat, a gaudir de
manera ininterrompuda a continuació de l'alta per
maternitat, o si escau, paternitat.
Aquest permís constitueix un dret individual dels
treballadors, homes o dones, però només podrà ser
exercit per un dels progenitors en cas que ambdós
treballin.

39.2. En els supòsits de naixements de fills prematurs o
que, per qualsevol causa, hagin de continuar
hospitalitzats després d’aquest, el pare o la mare tenen
dret a absentar-se del treball durant una hora diària. Així
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mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball
fins a un màxim de dues hores, amb la disminució
proporcional del salari. Per al gaudi d'aquest permís se
seguirà el que es preveu en l'article 37.4 bis i 37.6 de
l'Estatut dels Treballadors.

39.3.

Qualsevol treballador que tingui a la seva cura
directa un menor de vuit anys, o una persona amb
discapacitat psíquica, física o sensorial sempre que
aquesta no exerceixi una activitat retribuïda, té dret a
una reducció de la jornada de treball, amb la disminució
proporcional del salari, entre almenys, un vuitè i un
màxim de la meitat de la durada d'aquella.
Tindrà el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la
cura directa d'un familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o
malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no
exerceixi activitat retribuïda.
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu
o permanent, tindrà dret a una reducció de la jornada de
treball, amb la disminució proporcional del salari de,
almenys, la meitat de la durada d'aquella, per a la cura,
durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor
al seu càrrec afectat per càncer (tumors malignes,
melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia
greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i
requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i
permanent, acreditada per l'informe del Servei Públic de
Salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat
autònoma corresponent i, com a màxim, fins que el
menor compleixi els 18 anys. Per acord entre l'empresa i
el treballador o treballadora, es podran establir les
condicions i supòsits en els quals aquesta reducció de
jornada es podrà acumular en jornades completes.
Les reduccions de jornada regulades en el present apartat
constitueixen un dret individual dels treballadors, homes
o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la
mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix
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subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici
simultani per raons justificades de funcionament de
l'empresa.

39.4.

La concreció horària i la determinació del període
de gaudi del permís de lactància i la reducció de jornada
per tenir a la seva cura un menor o un familiar dels
previstos en aquest article, correspondrà al treballador dins
de la seva jornada ordinària. El treballador, excepte força
major, haurà de preavisar l'empresari amb una antelació de
quinze dies, precisant la data en què iniciarà i finalitzarà el
permís de lactància o la reducció de jornada.

Art. 40. Principi de no discriminació
Les parts afectades per aquest Conveni, i en l'aplicació
del mateix, es comprometen a promoure el principi
d'igualtat d'oportunitats i no discriminació per cap causa.
Aquest compromís comporta, igualment, eliminar els
obstacles que puguin incidir en el no compliment de la
igualtat de condicions entre dones i homes, així com
engegar les mesures necessàries per corregir possibles
situacions de discriminació.

Art. 41. Plans d'Igualtat
Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de
tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta
finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i
homes, mesures que hauran de negociar, i si s’escau
acordar, amb els representants legals dels treballadors en
la manera que es determina en la legislació laboral.
En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta
treballadors, les mesures d'igualtat a què es refereix
l'apartat anterior hauran de dirigir-se a l'elaboració i
aplicació d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut
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establerts en aquest capítol, que haurà de ser, també,
objecte de negociació en la manera que es determina en
la legislació laboral.
Les empreses també elaboraran i aplicaran un pla
d'igualtat, prèvia negociació o consulta, si escau, amb la
representació legal dels treballadors i treballadores, quan
l'autoritat laboral hagués acordat en un procediment
sancionador, la substitució de les sancions accessòries per
l'elaboració i aplicació d'aquest pla, en els termes que es
fixin en l'indicat acord.
L'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà
voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta a la
representació legal dels treballadors i treballadores.
Els Plans d'Igualtat podran contenir mesures referents a
les següents matèries:
1.
2.
3.
4.
5.

Accés a l'ocupació.
Classificació professional.
Promoció i formació.
Retribució.
Ordenació del temps de treball.

A més els Plans d'Igualtat hauran de contenir:
1. objectius i terminis a aconseguir per eradicar
qualsevol tipus de discriminació detectada.
2. Accions a desenvolupar per complir els objectius
marcats.
3. Avaluació anual del Pla.
Tot això d'acord amb els articles 45 i 46 i 47 de la Llei
d'Igualtat.
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Art. 42. Drets laborals de les persones
treballadores víctimes de la violència de
gènere o que tinguin la consideració de
víctimes del terrorisme.
Els treballadors i treballadores que tinguin la consideració
de víctimes de violència de gènere o de víctimes del
terrorisme tindran dret per fer efectiva la seva protecció
o el seu dret a l'assistència social integral:

42.1.

A la reducció de la seva jornada amb disminució
proporcional del salari entre, almenys una vuitena part i
un màxim de tres quartes parts, de la durada d'aquella.
La concreció horària de la reducció s'acordarà entre
l'empresa i la persona treballadora afectada i en cas de
desacord correspondrà a la persona afectada.

42.2.

A la reordenació del seu temps de treball
mitjançant l'adaptació del seu horari d’acord amb allò
que estableixin de mutu acord l'empresa i la persona
treballadora afectada, en defecte d'això, aquesta
determinació correspondrà a la persona afectada.

42.3.

A ocupar preferentment un altre lloc de treball
del mateix grup professional o categoria professional
equivalent, en el cas que la persona treballadora hagi
d'abandonar el lloc de treball en la localitat on presti els
seus serveis, quan l'empresa tingui vacants en altres
centres de treball d'altres localitats. L'empresa té
l'obligació de comunicar al treballador les vacants
existents o aquelles que es poguessin produir en el futur
en el moment en què expressi la seva voluntat d'exercir el
dret. La durada inicial del desplaçament serà de sis mesos
durant els quals la persona treballadora conservarà el
dret de reserva del lloc de treball d'origen.
Transcorreguts els sis mesos podrà optar entre la tornada
al lloc de treball anterior o la continuïtat en el nou. En
aquest últim cas, decaurà l'esmentada obligació de
reserva.
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42.4. Així mateix,

la persona treballadora que tingui la
consideració de víctima de violència de gènere tindrà dret
a la suspensió del seu contracte de treball, amb reserva
del seu lloc de treball, quan es vegi obligada a abandonar
el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima
d'aquesta classe de violència, per un període d'una durada
inicial no superior a sis mesos, tret que de les actuacions
de tutela judicial resultés que l'efectivitat del dret de
protecció de la víctima requerís la continuïtat de la
suspensió. En aquest cas, el jutge podrà prorrogar la
suspensió per períodes de tres mesos, amb un màxim de
divuit mesos.

42.5.

Igualment, la persona treballadora que tingui la
consideració de víctima de violència de gènere tindrà dret
a declarar extingit el seu contracte de treball quan la
aquesta es vegi obligada a abandonar definitivament el
seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima
d'aquesta classe de violència. Les baixes laborals, les
absències o faltes de puntualitat motivades per la situació
física o psicològica derivada de la violència de gènere,
acreditada pels serveis socials d'atenció o pels serveis de
salut no es computaran com a faltes d'assistència a
l'efecte d'absentisme laboral.
La situació de violència de gènere exercida sobre les
treballadores que dóna dret al naixement dels referits
drets laborals s'ha d'acreditar mitjançant la corresponent
ordre judicial de protecció. Excepcionalment es podrà
acreditar aquesta situació mitjançant informe del
Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis fins que el
jutge dicti l'esmentada ordre de protecció. Serà suficient
per considerar justificades les absències o faltes de
puntualitat de la treballadora víctima de la violència de
gènere un dictamen dels serveis socials o de salut.

47

DOGC Núm. 6432 – 05.08.2013

CAPÍTOL VI.Règim assistencial
Art. 43. Prestacions complementàries per
malaltia o accident
L'empresa haurà d'abonar prestacions complementàries
per incapacitat temporal en els següents supòsits i
períodes:
1. En cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna o
accident no laboral que no comporti hospitalització:
a partir del dia 22 de la data que consti en el
comunicat oficial de baixa i fins a la data que consti
en el comunicat oficial d'alta, amb una durada
màxima de 12 mesos.
2. En cas d'incapacitat temporal per malaltia comuna o
accident no laboral que comporti hospitalització: a
partir del dia d'hospitalització i mentre duri aquesta
i el període de convalescència.
3. En cas de malaltia laboral o accident de treball: a
partir del fet causant i fins a la data que consti en
el comunicat oficial d'alta.
La quantia a complementar en els esmentats supòsits
equivaldrà a la diferència que pugui existir entre la
prestació econòmica assignada a aquest efecte pel vigent
sistema de Seguretat Social respecte d’aquesta
contingència i el cent per cent del salari que, si s’escau,
tingui reconegut el treballador, sense que en cap cas
pugui excedir del màxim de cotització legalment
establert.
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CAPÍTOL VII.Seguretat i salut laboral
Art. 44. Seguretat i Salut Laboral
Les empreses i treballadors afectats per l'àmbit d'aquest
conveni, s'obliguen a observar i complir les disposicions i
recomanacions mínimes contingudes en la Llei 31/1995,
de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, i les
seves disposicions de desenvolupament i normativa
concordant, en matèria de Seguretat i Salut Laboral.
Quan l'avaluació exigeixi la realització de mesuraments,
anàlisis o assajos, els mètodes dels quals no estiguin
concretats en la normativa de prevenció, es podran
utilitzar els mètodes o criteris continguts en:
• Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos
relatius a la utilització d'equips que incloguin
pantalles de visualització de dades, de l'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
• Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos
relatius a la utilització dels llocs de treball, de
l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball.
• Totes les disposicions i/o recomanacions que puguin
sorgir durant la vigència del conveni, i les
disposicions mínimes contingudes en la Llei 31/1995
de Prevenció de Riscos Laborals.

Art. 45. Vigilància de la Salut
Tot el personal afectat per l'àmbit d'aquest Conveni té
dret a la realització dels exàmens de salut de caràcter
específic en funció dels factors de risc per a la salut
inherents al lloc de treball, amb una periodicitat ajustada
al nivell de risc, així com quan apareguin trastorns que
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poguessin tenir origen en el lloc de treball i, tot això,
segons el parer del metge de la feina responsable. Els
reconeixements tindran sempre caràcter voluntari per als
treballadors. No obstant l'anterior, s'aplicaran els criteris
de l'article 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i
l'article 37 del Reglament de Serveis de Prevenció.
Les mesures de vigilància de la salut hauran d'incloure,
com a mínim, l'oïda, la funció visual, el sistema
osteomuscular i una valoració de la càrrega mental.
Per als llocs de treball amb Pantalles de Visualització de
Dades, es tindrà en compte el Protocol de Vigilància
Sanitària Específica de la Comissió de Salut Pública del
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
Els resultats de les revisions no podran ser utilitzats amb
finalitats discriminatòries ni en perjudici del treballador.
En cap cas, els costos de les revisions mèdiques recauran
sobre el treballador, trasllats inclosos.

Art. 46. Formació i informació en prevenció
La prevenció comporta com a tasca prioritària la formació
de totes les persones implicades en l'activitat preventiva.
En funció de la convenient uniformitat en la formació i la
informació a impartir en matèria preventiva en el sector,
referida tant als delegats de prevenció com als
treballadors,
les
empreses
asseguraran,
amb
independència de les diferents persones o entitats que la
imparteixin, que aquesta formació i informació es realitzi
amb un mínim de qualitat.

Art. 47. Mecanismes de participació
La legislació atribueix als delegats de prevenció i comitès
de seguretat i salut, competències de participació en la
prevenció de riscos laborals.
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Es facilitarà còpia, als delegats de prevenció i comitès de
seguretat i salut, de la documentació que necessitin per
desenvolupar les seves competències i funcions, segons es
determina en l'article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Aquests seran informats, perquè siguin coneixedors i
puguin analitzar, valorar i proposar les mesures
preventives que considerin necessàries davant els danys
produïts a la salut o a la integritat física dels treballadors.
A més, els delegats de prevenció i comitès de seguretat i
salut laboral participaran en el procés preventiu, des del
seu disseny fins a la implantació final.
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CAPÍTOL VIII.Contractació
Art. 48. Període de prova
Tot ingrés en l'empresa efectuat mitjançant contracte
escrit es realitzarà en període de prova, la durada
d’aquest serà de:
• Grup 1 i 2: tres mesos.
• Resta de grups: un mes.

Art. 49. Contractació eventual
La contractació eventual es regirà per la normativa vigent
a cada moment, excepte la següent especificació:
Els contractes eventuals realitzats, a l'empara d’allò que
s’estableix en l'article 15.1.b) del TRET i del RD
2720/1998, tindran un termini màxim de 12 mesos dins
d'un període de 18 mesos.
En cas que el contracte eventual es concerti per un
termini inferior al màxim podrà prorrogar-se per una
única vegada, sense que la durada total del contracte
pugui excedir d'aquesta durada màxima.

Art. 50. Contracte per a la formació i
l'aprenentatge
El contracte per a la formació i l'aprenentatge es
realitzarà amb persones treballadores entre 16 i menors
de 25 anys i tindrà per objecte la qualificació professional
dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat
laboral retribuïda, en una empresa amb activitat
formativa rebuda en el marc del sistema de formació
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professional per a l'ocupació o del sistema educatiu. Fins
que la taxa de desocupació estatal se situï per sota del 15
% podran realitzar-se contractes per a la formació i
l'aprenentatge amb treballadors menors de 30 anys, sense
que sigui aplicable el límit d'edat esmentat.
El contracte per a la formació es regirà per la normativa
vigent a cada moment, excepte la següent especificació:
• La retribució, no podrà ser inferior al 60 % de la
fixada per Conveni col·lectiu per al grup 5, nivell 2.
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CAPÍTOL IX.Extinció del contracte de treball
Art. 51. Preavís per dimissió del treballador
La dimissió del treballador haurà d'anar precedida d'un
període de preavís de 30 dies en cas que aquest pertanyi
al grup 1 i 2, segons la classificació professional
establerta en el present conveni, i de 10 dies per a la
resta de treballadors. En cas de no produir-se el preavís,
es descomptarà de la liquidació a percebre, el salari
corresponent als dies no preavisats.

Art. 52. Abandó del lloc de treball
Quan el treballador s'absenti del seu lloc de treball per
causa no justificada durant un període igual o superior a
tres dies laborables, es considerarà amb caràcter general
com a dimissió voluntària.

Art. 53. Jubilació forçosa
Se seguirà el que es disposa en la normativa legal vigent a
cada moment.
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CAPÍTOL X.Drets sindicals i representació
col·lectiva
Art. 54. Dels treballadors i els seus
representants
1. En el marc dels articles 7 i 129 de la Constitució
Espanyola i article 4 del Text Refós de l'Estatut dels
Treballadors s'entén inscrita la participació dels
treballadors en l'empresa, així com les diferents vies i
procediments establerts en el present Conveni General.
2. Els treballadors tenen dret a l'assistència i
assessorament dels seus representants en els termes
reconeguts en la Llei i en el present Conveni.

Art. 55. Del dret de reunió
55.1.

Els treballadors d'una mateixa empresa o centre
de treball tenen dret a reunir-se en assemblea de
conformitat amb allò que s’estableix en els articles 77 i
següents del TRET.
Les reunions tindran lloc fora de les hores de treball,
excepte acord amb l'empresari. En el supòsit d'acordar-se
amb l'empresa que l'assemblea tingui lloc en hores de
treball s'acordaran també les mesures oportunes per
assegurar que el seu desenvolupament no perjudiqui
l'activitat normal de l'empresa.

55.2.

Es respectarà per les empreses el dret de tot
treballador a sindicar-se lliurement i s'admetrà que els
treballadors afiliats a un sindicat puguin celebrar
reunions, recaptar quotes i distribuir informació sindical
fora de les hores de treball.
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Art. 56. Drets, obligacions i garanties dels
representants dels treballadors
Els representants dels treballadors (comitès d'empresa,
delegats de personal i delegats sindicals de la secció
sindical d'empresa d'acord amb la LOLS), tindran les
facultats, drets, obligacions i garanties assenyalades per a
aquests per la Llei Orgànica de llibertat sindical, Estatut
dels Treballadors i el propi Conveni.

Art. 57. Dels sindicats i dels delegats sindicals
1. A fi de garantir el ple exercici de la llibertat sindical,
seran nuls i sense efecte els pactes individuals i les
decisions unilaterals de l'empresari que continguin o
comportin qualsevol tipus de discriminació en l'ocupació,
en les condicions de treball, siguin favorables o adversos,
per raó de l'adhesió o no a un sindicat, als seus acords o a
l'exercici en general d'activitats sindicals.
2. En les empreses o, si s’escau, en els centres de treball
amb plantilla que excedeixi de 250 treballadors, les
seccions sindicals que puguin constituir-se pels
treballadors afiliats als Sindicats que comptin amb
presència en els comitès d'empresa estaran representades
per un delegat sindical triat per i entre els seus afiliats en
l'empresa o en el centre de treball, de la manera i amb
els drets i garanties previstos en la Llei Orgànica 11/1985,
de 2 d'agost de Llibertat Sindical.

Art. 58. Dels comitès d'empresa
1. Tindran, dins de l'àmbit exclusiu que els és propi, la
capacitat, competències i garanties que la Llei i el
present Conveni General expressament determinin a cada
moment, així com les obligacions inherents a
l'acompliment de les seves funcions.
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Art. 59. Utilització d'eines telemàtiques per
la representació legal dels treballadors.
59.1.

Utilització del correu electrònic. En aquelles
empreses els sistemes operatius de les quals ho permetin,
i constitueixin el mitjà habitual de treball i comunicació,
la representació legal dels treballadors en l'empresa
(delegats de personal, membres dels comitè d'empresa i
delegats sindicals), en l'exercici i àmbit de les seves
funcions representatives, podrà accedir a la utilització del
correu electrònic, respectant en tot cas la normativa de
protecció de dades, amb la finalitat de transmetre
informació de naturalesa sindical i laboral, d'acord amb el
que disposa l'article 8 de la LOLS. La utilització del correu
electrònic per a aquestes finalitats, que haurà de
realitzar-se amb criteris de racionalitat, tindrà les
següents condicions:
• Les comunicacions no podran pertorbar l'activitat
normal de l'empresa.
• L'ús del correu electrònic no podrà perjudicar l'ús
específic empresarial pel qual hagi estat creat. A
aquests efectes l'empresa podrà determinar les
condicions d'utilització per a finalitats sindicals.
• La utilització d'aquests mitjans telemàtics no podrà
ocasionar despeses addicionals a l'empleador.

Sense perjudici de l'exercici del dret regulat en l'apartat
anterior i de la seva concreció en l'àmbit d'empresa, en
aquelles empreses en què existeixi portal o carpeta
d'empleats, la utilització del correu electrònic per a
comunicacions generals podrà referir-se també a l'anunci
que les comunicacions i informacions es troben
disponibles en els esmentats espais per a la seva
visualització pels destinataris.

59.2. Tauló virtual d'anuncis. Les empreses els sistemes
operatius de les quals ho permetin i constitueixin el mitjà
habitual de feina i comunicació en aquesta, posaran a la
disposició de la representació legal dels treballadors un

57

DOGC Núm. 6432 – 05.08.2013

tauler virtual com a via d'informació d'aquests
representants amb els treballadors inclosos en el seu
àmbit de representació i sobre les matèries pròpies de la
seva estricta competència.
En l'àmbit d'empresa es concretarà l'operativa utilitzable,
vetllant, sempre, per que no es vegin afectats els
processos ordinaris de comunicació i de treball existents
en l'empresa.
També en aquest àmbit es determinarà si amb les
fórmules de comunicació adoptades queda complerta la
posada a la disposició del preceptiu tauler d'anuncis.

Art. 60. Tauler d'anuncis
En els centres de treball amb sis treballadors o més,
aquests o els seus representants en el centre, podran
utilitzar un tauler d'anuncis, en un lloc accessible triat
per l'empresa.
En aquest tauló només podran inserir-se, prèvia
comunicació a l'empresa, comunicacions de contingut
laboral, sindical o professional.
Les empreses només podran negar la inserció si el
contingut no s'ajusta a allò descrit en el paràgraf anterior,
sense perjudici del que s’estableix en l'article 81 del
TRET.
En les empreses o centres de treball, sempre que les
seves característiques ho permetin, es posarà a la
disposició dels delegats de personal o comitès d'empresa
la utilització d'un espai adequat en el qual puguin
desenvolupar les seves activitats, així com comunicar-se
amb els treballadors, d'acord amb el que s’estableix en
l’art. 81 del TRET.
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Art. 61. Acumulació de crèdit d'hores
mensuals
El nombre d'hores mensuals que correspongui als membres
del comitè d'empresa o delegats de personal en cada
centre de treball, podran ser acumulades en un o varis
dels seus representants, sempre que sigui formalment
comunicat a l'empresa amb la suficient antelació. Així
mateix, també s'haurà de comunicar amb la suficient
antelació qualsevol variació que pogués efectuar-se

Art. 62. Dedicació sindical al conveni
col·lectiu
Seran a càrrec de les seves respectives empreses les hores
dedicades pels representants dels treballadors dins de
l'horari de treball a les reunions de la Comissió paritària
del conveni col·lectiu o de la Comissió negociadora, si
procedís. Aquestes hores no es computaran com a part del
crèdit d'hores mensuals.
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CAPÍTOL XI.Sistemes telemàtics de
l'empresa
Art. 63. Accés als mitjans telemàtics.
1. Els mitjans electrònics i informàtics són instruments
que l'empresa posa a la disposició dels treballadors per a
l'acompliment de les seves funcions en el lloc de treball.
2. Els treballadors, que per les seves funcions tinguin
accés a Internet, intranet i/o correu electrònic, faran un
ús raonable dels mitjans telemàtics, d'acord amb els
principis de la bona fe contractual.

Art. 64. Utilització de correu electrònic
Les empreses que facilitin la utilització de comptes de
correu electrònic als seus treballadors, podran limitar l'ús
d'aquests comptes per a finalitats corporatives, per a la
comunicació entre treballadors, clients, venedors, socis, i
qualsevol altre contacte professional. En aquest sentit,
podran establir les normes i prohibicions adients per
evitar l'ús extraprofessional del correu electrònic.

Art. 65. Ús d'Internet
1. Les empreses podran regular l'ús d'Internet d'aquells
treballadors que siguin usuaris dels sistemes telemàtics
propietat de l'empresa, i tinguin accés a xarxes públiques
com Internet, grups de notícies o altres utilitats. Per a
això, les empreses podran limitar aquest accés als temes
relacionats amb l'activitat de l'empresa i les comeses del
lloc de treball de l'usuari, dins i fora de l'horari de treball.
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2. Amb independència de la regulació que pugui fer-se en
el si de l'empresa, no estarà permès l'accés a xarxes
públiques amb finalitats personals o alienes a l'activitat
empresarial, així com, l'accés a debats en temps real
(xat, irc), telnet, missatgeria electrònica, tipus MSN i
similars. També podran establir la prohibició d'accés,
arxiu,
emmagatzematge,
distribució,
càrrega
i
descàrrega, registre i exhibició de qualsevol tipus
d'imatge o document de qualsevol temàtica aliena a
l'empresa.

Art. 66. Control empresarial
L'empresa podrà adoptar les mesures de verificació dels
sistemes informàtics que cregui necessàries amb la
finalitat de comprovar la seva correcta aplicació, poder
certificar l'òptim rendiment i seguretat de la xarxa de
l'empresa i que la seva utilització per part dels
treballadors
usuaris
no
derivi
a
finalitats
extraprofessionals.
A aquests efectes les empreses podran utilitzar
programari de control automatitzat per controlar el
material creat, emmagatzemat, enviat o rebut a la xarxa
de l'empresa, així com controlar llocs visitats pels seus
treballadors usuaris en Internet, espais de xerrada o grups
de notícies, revisar historials descarregats de la xarxa
d'Internet per usuaris de l'empresa, revisar historials de
missatges, de correu electrònic enviats i rebuts pels
treballadors usuaris.
En l'adopció de les mesures de verificació dels sistemes
telemàtics haurà de tenir-se en compte:
• L'accés ha de ser necessari per facilitar
raonablement les operacions empresarials; si
existeixen mitjans de menor impacte per a
l'empleat, l'empresa farà ús d'ells.
• La privadesa i la dignitat de l'usuari estaran sempre
garantides.
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• El correu electrònic i els arxius seran inspeccionats
en el lloc de treball, durant les hores de treball
normals amb l'assistència dels representants legals
dels treballadors o, en defecte d'això, per un altre
empleat de l'empresa.
• El correu electrònic i arxius seran inspeccionats en
la presència de l'usuari afectat.
• La denegació d'accés per part de l'usuari, d'acord
amb els termes establerts en est capítol, donarà lloc
al fet que l'empresa imposi la sanció que en aquest
conveni s'estableixi.
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CAPÍTOL XII.Teletreball
Art. 67. Teletreball
Dins de l'àmbit de l'empresa es podran establir condicions de
teletreball sota els principis establerts en l'Acord marc
Europeu de Teletreball.
No es considerarà teletreball, si la naturalesa de l'activitat
laboral principal exercida justifica per si mateixa la
realització del treball habitualment fora de les instal·lacions
de l'empresa, essent els mitjans informàtics i de comunicació
utilitzats pel treballador elements de suport i de facilitació
d'aquesta activitat laboral.
Els teletreballadors tindran els mateixos drets garantits en la
llei i en aquest conveni col·lectiu quant a les condicions
d'ocupació aplicables als treballadors/es comparables que
presten la seva relació laboral en els locals de l'empresa,
excepte aquelles que derivin de la pròpia naturalesa del
treball realitzat fora de les instal·lacions.
Donat el caràcter individual i voluntari del teletreball,
empresa i treballador afectat fixaran les condicions
d'aquesta forma de treball, excepte en els aspectes en què
pogués existir acord col·lectiu amb els representants dels
treballadors, en els quals se seguirà el que s’hagi l'acordat.
Totes les qüestions relatives als equipaments de treball,
responsabilitat i costos seran definides clarament abans
d'iniciar el teletreball. L'empresari està encarregat de
facilitar, instal·lar i mantenir els equips necessaris per al
teletreball, excepte acord pel qual s'estableixi que el
teletreballador utilitzi el seu propi equip. Si el teletreball es
realitza de manera regular, l'empresa cobrirà els costos
directament originats per aquesta feina, en particular els
vinculats a les comunicacions.
L'empresari també serà responsable de la protecció de la
seguretat i salut professionals del treballador/a, conforme a
la legislació i recomanacions vigents.
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CAPÍTOL XII.Codi de conducta laboral
Art. 68. Règim de sancions
Correspon a l'empresa la facultat d'imposar sancions en
els termes fixats en el present Conveni col·lectiu.
La imposició de sanció per faltes lleus, greus o molt greus
requerirà comunicació escrita motivada al treballador.
En qualsevol cas, l'empresa avisarà els representants
legals dels treballadors al mateix temps que a l'afectat de
tota sanció greu o molt greu que imposi.

Art. 69. Faltes lleus
Es consideraran faltes lleus:

69.1.

Tres faltes de puntualitat durant un mes sense
que existeixi causa justificada.

69.2.

La negligència, deficiència o retards injustificats
en l'execució de qualsevol treball.

69.3. No atendre el públic, presencial o telefònicament,
amb la correcció i diligència degudes.

69.4. La manca d’higiene i neteja personals.
69.5.

No cursar al seu degut temps el comunicat de
baixa per incapacitat temporal.

69.6. No comunicar a l'empresa els canvis de residència
o domicili.
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69.7.

Les discussions que repercuteixin en la bona
marxa del treball.

69.8.

La no comunicació, amb la deguda antelació, de
la absència a la feina per causa justificada, tret que es
provi la impossibilitat de fer-ho.

69.9. L'embriaguesa ocasional.
Art. 70. Faltes greus
Es consideraran faltes greus:

70.1.

Més de tres faltes de puntualitat durant un mes
sense que existeixi causa justificada.

70.2. Faltar un dia al treball sense causa justificada.
70.3. Simular la presència d'un altre treballador, valentse de la seva fitxa, signatura, targeta de control o
qualsevol altre sistema organitzatiu del control de
presència implantat en l'empresa.

70.4. La simulació de malaltia o accident.
70.5.

No comunicar amb la puntualitat deguda, els
canvis experimentats en la família que afectin a l'IRPF o a
la Seguretat Social.

70.6.

Canviar, mirar o regirar els armaris i robes de
qualsevol treballador de l'empresa, sense la deguda
autorització.

70.7. Dedicar-se a jocs o distraccions dins de la jornada
de treball.

70.8. L'abandó del lloc de treball sense causa justificada.
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70.9.

Les accions o omissions contra la disciplina en la
feina o contra el degut respecte.

70.10.

Les negligències, deficiències o retards
injustificats en l'execució del treball quan causin perjudici
greu a l'empresa.

70.11. La reincidència en faltes lleus, encara que siguin
de diferent naturalesa, dins d'un trimestre, quan hi hagin
intervingut sancions.

70.12.

Realitzar sense el permís adient, de manera
ocasional, treballs particulars durant la jornada, així com
utilitzar de manera extraprofessional els mitjans
telemàtics posats a la disposició del treballador per part
de l'empresa.

Art. 71. Faltes molt greus
Es consideraran faltes molt greus:

71.1.

Faltar a la feina dos dies al mes sense causa
justificada.

71.2.

El frau, deslleialtat o abús de confiança en les
gestions encomanades.

71.3. El furt o

el robatori, tant a qualsevol empleat de
l'empresa com a aquesta o a qualsevol persona dins dels
locals de l'empresa o fora d’ella, durant acte de servei.

71.4. Violar el secret de correspondència.
71.5. Furtar documents de l'empresa o dels seus clients.
71.6.

Revelar a tercers dades de l'empresa o dels seus
clients, sense intervenir autorització expressa d’aquesta.
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71.7. La contínua i habitual manca d’higiene i de neteja
personal que produeixi
treballadors de l'empresa.

queixes

justificades

dels

71.8. L'embriaguesa durant la feina.
71.9.

Dedicar-se a treballs de la mateixa activitat de
l'empresa que impliquin competència amb aquesta,
excepte autorització.

71.10. L'abús d'autoritat.
71.11.

Abandonar el lloc de treball en llocs de
responsabilitat sense causa justificada.

71.12. L'assetjament sexual.
71.13.

L'incompliment per part del treballador de les
ordres que, en compliment de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i la seva normativa de desenvolupament,
rebi de l'empresari, encarregat o tècnic de prevenció.

71.14.

Negar-se a utilitzar els sistemes de protecció
col·lectiva o individual.

71.15. Posar-se a si mateix o al personal de l'empresa o
centre de treball en situació de risc per acció o omissió.

71.16.

La reincidència en falta greu, encara que sigui
de diferent naturalesa, dins d'un trimestre, sempre que
hagi estat objecte de sanció.

71.17.

Realitzar de manera continuada sense el permís
adient, treballs particulars durant la jornada, així com
utilitzar de manera continuada i extraprofessional els
mitjans telemàtics posats a disposició del treballador per
part de l'empresa. En qualsevol cas, es considerarà falta
molt greu l'enviament d'un sol correu electrònic o l'accés
voluntari a una pàgina o lloc WEB, si el contingut d’aquest
tingués caràcter racista, sexista, violent o pornogràfic, o
pogués danyar la imatge de l'empresa o els seus treballadors.
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Art. 72. Sancions màximes
• Per falta lleu: amonestació per escrit o suspensió
d'ocupació i sou d'un dia.
• Per falta greu: suspensió d'ocupació i sou fins a quinze
dies.
• Per falta molt greu: suspensió d'ocupació i sou fins a
seixanta dies o rescissió del contracte de treball.

Art. 73. Prescripció de faltes
La facultat de l'empresa per sancionar prescriurà per a:
• Les faltes lleus, als deu dies.
• Les faltes greus, als vint dies.
• Les faltes molt greus, als seixanta dies.
El termini de prescripció s'iniciarà a partir de la data en
què l'empresa va tenir coneixement de la comissió de la
falta i en tot cas, als sis mesos d'haver-se comès.

Art. 74. Assetjament sexual
Ser tractat amb dignitat és un dret de tota persona. Les
empreses i la representació dels treballadors i treballadores,
si s’escau, es comprometen a crear i mantenir un entorn
laboral on es respecti la dignitat i la llibertat sexual del
conjunt de persones que treballen en el seu àmbit, evitant i
perseguint aquelles conductes que vulnerin dels drets
fonamentals protegits per la Constitució Espanyola i la resta
de l'ordenament jurídic.
Conjuntament l'empresa i la representació legal dels
treballadors, establiran els protocols d'actuació davant
situacions o conductes d'assetjament sexual o per raó de
sexe.
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CAPÍTOL XIV.Procediment d’inaplicació del
Conveni Col·lectiu
Art. 75. Clàusula d’Inaplicació
Segons allò establert en l'article 82.3 de l'Estatut dels
Treballadors, es podrà modificar per les empreses
adscrites a aquest Conveni les matèries que es detallen a
continuació, sempre que concorrin causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o de producció, i segons el
procediment establert en aquest article.
Les matèries objecte d'aquesta inaplicació temporal seran
les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jornada de treball.
Horari i distribució del temps de treball.
Règim de treball a torns.
Sistema de remuneració i quantia salarial.
Sistema de treball i rendiment.
Funcions, quan excedeixin els límits que per a la
mobilitat funcional preveu l'article 39 de l'Estatut.
g) Millores voluntàries de l'acció protectora de la
Seguretat Social.

L'empresa que vulgui procedir a la inaplicació d'alguna
d'aquestes matèries, haurà d'obrir un període de consultes
amb els representants legals dels treballadors en l'empresa
que tindrà una durada màxima de 15 dies, havent
d'acreditar suficientment en aquest període de consultes,
les causes i els motius que justifiquen la inaplicació.
En les empreses en què no es disposi de representació
legal dels treballadors, seran els sindicats majoritaris
signataris d'aquest conveni els que assumiran la
representació dels treballadors o, a elecció dels treballadors afectats, una comissió triada democràticament per
ells, conforme a la legislació vigent.
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Quan el període de consultes finalitzi amb acord es
presumirà que concorren les causes justificatives
al·legades per l'empresa. En cas d'acord en el si de
l'empresa, ambdues parts notificaran l'acord a la Comissió
Paritària del Conveni i a l'Autoritat Laboral.
En cas de desacord durant el període de consultes,
qualsevol de les parts podrà sotmetre les seves
discrepàncies a la Comissió Paritària del Conveni, la qual
disposarà d'un termini màxim de set dies hàbils per
pronunciar-se, a explicar des que la discrepància fos
comunicada. Quan no s'hagués sol·licitat la intervenció de
la Comissió o en el cas de persistir el desacord després de
la finalització del tràmit davant la Comissió Paritària, les
parts se sotmetran als procediments de conciliació i/o
mediació i, si s’escau, i si així ho decideixen les parts, al
procediment d'arbitratge del Tribunal Laboral de
Catalunya.
L'acord substitutori de les condicions inaplicades del
Conveni, haurà de concretar les noves condicions a
aplicar a les persones treballadores de l'empresa, i la
vigència de la inaplicació, la qual no es podrà perllongar
més enllà del moment en què resulti aplicable un nou
Conveni en l'empresa.
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CAPÍTOL XV.Comissió paritària
Art. 76. Comissió Paritària
76.1.

Constitució. Es crea una Comissió Paritària del
present conveni col·lectiu a l'efecte de la seva
interpretació, aplicació i vigilància.

76.2.

Composició. La Comissió Paritària la integren vuit
vocals. Quatre vocals en representació de les
organitzacions empresarials i quatre vocals en
representació de les organitzacions sindicals, designats
entre els integrants de la Comissió negociadora del conveni
col·lectiu. Els vocals de la Comissió Paritària podran ser
substituïts a petició de la part a qui representin.

76.3.

Reunions. La Comissió paritària es reunirà a
petició de quatre dels seus vocals, celebrant les reunions
dins dels set dies laborables següents a la recepció de la
sol·licitud de convocatòria.
La sol·licitud de convocatòria de la reunió haurà de
dirigir-se a la resta de vocals no promotors, havent de
constar la determinació clara i detallada dels assumptes
que se sotmeten a la seva consideració i la identificació
dels vocals que la promouen.

76.4. Requisits per a la constitució vàlida de la Comissió
Paritària. El quòrum mínim d'assistents per a la
constitució de la Comissió Paritària serà de 6 vocals: tres
en representació de les organitzacions sindicals i tres en
representació de les organitzacions empresarials.

76.5.

Requisits per a l'adopció vàlida d'acords de la
Comissió paritària. L'adopció vàlida d'acords requerirà el
vot favorable de la majoria de cadascuna de les
representacions.
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76.6.

Competències. A la Comissió paritària se li
atribueixen específicament el coneixement de les
següents qüestions:
• L'acomodació del contingut del Conveni col·lectiu a
les reformes legislatives que es produeixin.
• L'adequació dels increments salarials per als anys de
vigència del conveni.
• El tractament de la clàusula d’inaplicació del
Conveni, arran del previst en l'article anterior.
• La facultat de creació de subcomissions per tractar
matèries concretes.
• La facultat de fixació del procediment per
solucionar les discrepàncies que sorgeixin en el si de
la Comissió.

76.7. Domicili. El domicili de la Comissió paritària amb
caràcter general serà el de Foment del Treball Nacional,
Barcelona - 08003, Via Laietana, 32-34, 1a planta.
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CAPÍTOL XVI.Sotmetiment als procediments
del Tribunal laboral de Catalunya
Art. 77. Submissió als procediments del
Tribunal Laboral de Catalunya
Les parts signatàries del present Conveni, en
representació dels treballadors i empreses compromeses
en l'àmbit personal d’aquest, pacten expressament la
submissió als procediments de Conciliació i Mediació del
Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels
conflictes laborals d'índole col·lectiva o plural que
poguessin suscitar-se, així com els de caràcter individual
no exclosos expressament de les competències d'aquest
Tribunal, com a tràmit processal previ obligatori a la via
judicial, a l'efecte d’allò que s’estableix en els articles 63
i 156 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.
En particular, manifesten la seva voluntat de sotmetre's
als procediments següents:
• Conciliació, mitjançant les delegacions territorials
del Tribunal Laboral de Catalunya, en qualsevol dels
conflictes previstos anteriorment.
• Conciliació sobre serveis de manteniment en els
supòsits de vaga, davant la Delegació específica del
TLC en aquesta matèria.
• Conciliació en matèria de calendari d'acord amb
l'article 29 d'aquest Conveni.
• Conciliació i arbitratge en matèria relativa al
calendari de vacances, com s'estableix en l'article
31 d'aquest conveni.
• Mediació, davant la Comissió de Mediació del TLC
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Les diferències que s'hagin pogut produir per aplicació de
les taules salarials per a l'any 2012 i 2013 s'hauran
d'abonar en el termini màxim de tres mesos des de la
publicació del Conveni en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Tret que al propi articulat del Conveni s'estableixi el
contrari, els terminis establerts per aquest s'entendran
per dies naturals.

DISPOSICIÓ FINAL
El present Conveni col·lectiu deroga l'anterior en la seva
integritat.
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ANNEX 1.CONVENI COL·LECTIU D’OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA
2012-2014

TAULES SALARIALS DEFINITIVES ANY 2012

Grup professional

Salari anual

Salari
mensual
(14 pagues)

Salari
mensual
(16,5
pagues)

GRUP 1

23.843,38 €

1.703,10 € 1.445,05 €

GRUP 2

20.067,28 €

1.433,38 € 1.216,20 €

GRUP 3 Nivell 1

19.419,95 €

1.387,14 € 1.176,97 €

GRUP 3 Nivell 2

18.664,73 €

1.333,20 € 1.131,20 €

GRUP 4 Nivell 1

17.693,74 €

1.263,84 € 1.072,35 €

GRUP 4 Nivell 2

17.477,96 €

1.248,43 € 1.059,27 €

GRUP 5 Nivell 1

17.262,19 €

1.233,01 € 1.046,19 €

GRUP 5 Nivell 2

17.046,41 €

1.217,60 € 1.033,12 €

GRUP 5 Nivell 3

16.183,30 €

1.155,95 €

980,81 €

GRUP 6 Nivell 1

15.859,63 €

1.132,83 €

961,19 €

GRUP 6 Nivell 2

14.241,30 €

1.017,24 €

863,11 €

GRUP 6 Nivell 3

13.054,53 €

932,47 €

791,18 €

GRUP 7 Nivell 1

12.946,64 €

924,76 €

784,64 €

GRUP 7 Nivell 2

11.975,64 €

855,40 €

725,80 €

GRUP 7 Nivell 3

11.436,20 €

816,87 €

693,10 €

ANNEX 2.DIETES 2012
L'import de les dietes queda establert en els següents valors:

Dieta completa:
Mitja dieta:
Dinar:
Quilometratge:

53,03
22,50
9,11
0,29
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ANNEX 3.CONVENI COL·LECTIU D’OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA
2012-2014

TAULES SALARIALS DEFINITIVES ANY 2013

Grup professional

Salari anual

Salari
mensual
(14 pagues)

Salari
mensual
(16,5
pagues)

GRUP 1

23.986,44 €

1.713,32 € 1.453,72 €

GRUP 2

20.187,69 €

1.441,98 € 1.223,50 €

GRUP 3 Nivell 1

19.536,47 €

1.395,46 € 1.184,03 €

GRUP 3 Nivell 2

18.776,72 €

1.341,19 € 1.137,98 €

GRUP 4 Nivell 1

17.799,90 €

1.271,42 € 1.078,78 €

GRUP 4 Nivell 2

17.582,82 €

1.255,92 € 1.065,63 €

GRUP 5 Nivell 1

17.365,76 €

1.240,41 € 1.052,47 €

GRUP 5 Nivell 2

17.148,68 €

1.224,91 € 1.039,31 €

GRUP 5 Nivell 3

16.280,40 €

1.162,89 €

986,69 €

GRUP 6 Nivell 1

15.954,78 €

1.139,63 €

966,96 €

GRUP 6 Nivell 2

14.326,74 €

1.023,34 €

868,29 €

GRUP 6 Nivell 3

13.132,85 €

938,06 €

795,93 €

GRUP 7 Nivell 1

13.024,32 €

930,31 €

789,35 €

GRUP 7 Nivell 2

12.047,49 €

860,54 €

730,15 €

GRUP 7 Nivell 3

11.504,81 €

821,77 €

697,26 €

ANNEX 4.DIETES 2013
L'import de les dietes queda establert en els següents valors:

Dieta completa:
Mitja dieta:
Dinar:
Quilometratge:

76

53,72
22,79
9,23
0,29
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 Annex de comunicat de premsa 

Contractes formalitzats

Renda mitjana

Habitatges

Variació
17/16 %

Euros/mes

Comarques
Alt Camp

172

-7,0

385,54

Alt Empordà

830

7,8

Alt Penedès

487

1,5

Alt Urgell

117

27,2

10

11,1

Anoia

454

Bages

913

Baix Camp

Var interanual Var. trimestral
1t17/1t16 %
1t17/4t16 %
1,7

-0,1

462,79

4,1

2,4

491,98

16,2

2,3

378,09

3,2

-0,3

361,50

-9,6

1,7

2,9

413,94

8,8

0,4

2,9

374,16

5,4

-0,3

912

7,2

411,34

2,9

-0,9

Baix Ebre

289

12,5

336,39

4,1

-1,8

Baix Empordà

571

0,4

479,66

4,7

-2,1

Baix Llobregat

2.859

9,3

673,35

8,2

1,0

Baix Penedès

491

5,6

445,84

6,1

0,3

Alta Ribagorça

Barcelonès

13.927

10,1

792,65

11,8

0,1

Berguedà

172

29,3

330,85

6,3

4,8

Cerdanya

93

0,0

501,87

-0,5

-1,4

Conca de Barberà

41

32,3

344,15

5,6

2,2

713

1,4

707,03

13,9

3,6

44

29,4

338,66

24,0

12,8

Garraf
Garrigues
Garrotxa

301

11,9

381,11

1,5

2,1

Gironès

1.049

9,4

502,82

4,2

-0,9

Maresme

2.273

2,6

622,88

8,1

1,0

Moianès

67

9,8

423,48

2,0

-9,3

Montsià

196

0,0

292,33

2,3

1,8

Noguera

91

13,8

307,89

3,1

3,0

Osona

727

6,1

433,48

5,9

5,0

Pallars Jussà

35

12,9

292,73

6,7

-6,5

Pallars Sobirà

29

7,4

314,83

8,2

-4,0

Pla de l'Estany

110

-9,8

468,93

11,7

5,4

Pla d'Urgell

114

-9,5

345,51

7,8

1,4

Priorat

22

29,4

336,18

-12,7

-4,7

Ribera d'Ebre

35

2,9

289,80

6,1

-6,7

Ripollès

86

-2,3

356,43

10,4

1,0

Segarra

60

-20,0

303,80

1,3

-3,6

Segrià

785

7,1

386,52

2,2

-1,1

Selva

853

6,6

439,06

3,6

-0,7

Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Catalunya

47

-33,8

321,17

28,2

16,2

1.658

11,9

456,36

4,8

0,7

10

66,7

318,50

24,1

37,0

117

27,2

309,07

0,1

-2,3

7

-46,2

504,29

10,4

-17,7

3.820

12,5

618,02

10,4

2,7

1.675

5,2

582,83

9,7

3,8

37.262

8,2

626,02

9,9

0,7

Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Agència de l'Habitatge de Catalunya, a partir de les fiances dipositades a
l'INCASOL.

o
o
o
o
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S E R V I C I O S

Hoy buscamos piso a través de Internet.
Y cada mes, millones de personas
lo hacen a través de fotocasa.
Descubre nuestros servicios de publicidad,
marketing y gestión, y sé más eficiente
en tu proceso de captación
y venta de inmuebles.

P A R A

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

SERVICIO DE
PUBLICACIÓN
DE ANUNCIOS
04

SERVICIOS PARA
AUMENTAR LA VISIBILIDAD
DE TUS ANUNCIOS
08

SERVICIOS DE
POSICIONAMIENTO
DE MARCA

Campañas de banners
Brand Day
Email Marketing
Microsite Advance

10

Branding

NUESTRAS HERRAMIENTAS
16

NUESTRO CONOCIMIENTO A TU SERVICIO
18

SOLUCIONES A MEDIDA
19

2

3

S E R V I C I O S

SERVICIO
DE
PUBLICACIÓN
DE ANUNCIOS

ANUNCIAR
tus inmuebles en la red de portales
de inmobiliaria nº 1 de España
(fotocasa, Milanuncios y Vibbo)
así como en otros portales
nacionales e internacionales.

de forma sencilla y eficiente
tus anuncios, inmuebles y clientes.

elegir a medida.

Máxima visibilidad
en el mercado inmobiliario
— Llega cada mes a 20 millones de personas interesadas en
comprar o alquilar inmuebles gracias a una red de portales líder.

— Disfruta de opciones específicas para el alquiler o venta,
tanto de obra nueva como de vivienda usada.

Optimiza tu gestión y ahorra tiempo
— Disfruta de una gestión 100% online de tus inmuebles,
anuncios y clientes, desde cualquier dispositivo.

un área de gestión

de anuncios que puedes

I N M O B I L I A R I A S

— Accede a más de 100 portales internacionales.

de servicios incluye

y un pack de publicación

E M P R E S A S

— Amplía tu difusión en el mercado con más de 90 portales
gratuitos y de pago.

GESTIONAR

Nuestro pack estándar

BENEFICIOS
PARA TU NEGOCIO

P A R A

ELEGIR
el pack de anuncios que más
se adapte a tus necesidades y
anunciar tu cartera de inmuebles,
sea cual sea su tamaño.

— Controla todos los contactos a tus inmuebles, tanto vía email
como por teléfono (registro actualizado, avisos por email…).
— Accede a estadísticas de la eficacia de tus anuncios
y de tu cartera de inmuebles.

Asesoramiento personal y recursos

De este modo podrás:

— Resolvemos tus dudas y te ayudamos en la gestión de tu cartera.

DISFRUTAR
de servicios añadidos para tu éxito
comercial (registro de contactos,
tracking telefónico, informes
de resultados…).

— Asiste a nuestros cursos de formación para profesionales
de inmobiliaria con todo lo que necesitas saber para vender
y alquilar más.
— Disfruta de una amplia red de asesores a nivel nacional
que te ayudan a mejorar tu gestión y tus resultados.
— Accede a otros recursos de fotocasa: estudios del mercado,
blog profesional de fotocasa, etc.

4
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S E R V I C I O S

PUBLICACIÓN
INTERNACIONAL
Con el tracking telefónico podrás
gestionar fácilmente las llamadas
que recibes aunque no las atiendas
al momento.

Gracias a un acuerdo
exclusivo con Listglobally
te ofrecemos dos packs
de servicios únicos
para cubrir tus
diferentes necesidades.

Así controlarás las llamadas que reciben
tus anuncios, no perderás ningún contacto
y por cada llamada atendida o no atendida,
recibirás un email de aviso.
CARACT ERÍS T ICAS
— Teléfono visible en anuncios, páginas
de resultados y detalle del anuncio.

Pack
Classic

Pack
Premium

— Estadísticas personalizadas en tu área
de gestión y en la App de fotocasa.
— Distinción de llamadas perdidas/atendidas.

P A R A

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

CAPTACIÓN
INMOBILIARIA
Fotocasa también te apoya en otra necesidad
clave de tu negocio:
hacer crecer tu cartera de inmuebles.
Desde tu área de gestión podrás consultar los
particulares con inmuebles a la venta y recibirás
un aviso cada vez que haya uno nuevo.
CARACT ERÍSTICAS
— Acceso a los inmuebles de los particulares
de fotocasa con oferta de vivienda nueva,
con teléfono visible y ordenados por fecha.
— Posibilidad de añadir comentarios
en cada anuncio.
— Posibilidad de filtrar por tipo de inmuebles
y tipo de transacción.

Publica en
104 portales
extranjeros

Publica en 104
portales extranjeros
+
19 Premium
de alta efectividad

TRACKING
TELEFÓNICO

— Ver particulares que han pedido ayuda
a un profesional de tu zona.

Disfruta de nuestros servicios para tener
máxima presencia internacional y aumentar tus ventas y clientes.
6
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S E R V I C I O S

SERVICIOS
PARA
AUMENTAR
LA VISIBILIDAD
DE TUS
ANUNCIOS

Subires
Mejora su posición en los resultados. Sube tus anuncios
a las primeras posiciones de la parrilla, también en las apps.

Destácalos en el listado
Los anuncios se diferenciarán del resto de una forma
atractiva y sencilla, resaltados en amarillo.

Oportunidad
Los inmuebles aparecerán destacados con el logo
“oportunidad”. Aparecen también en el e-mail
“más anuncios similares en tu zona” que reciben
los particulares que buscan inmueble.

Packs

Pack
Respuesta

Pack
Respuesta
Pro

Pack
Premium

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

FÁCIL GESTIÓN
Disfruta de una herramienta
de automatización para
destacar tus anuncios.

Subires en FC
Subires en Vibbo
Subires en
Milanuncios
2 Posiciones
Top en la Zona
Oportunidad
en la Zona

INVERSIÓN

Logo Agencia de
la Zona en Alertas
Captación
Premium
en la Zona

Mejora el retorno de tu inversión.
Los anuncios en las primeras posiciones
generan 3 veces más contactos y visitas
que los que están en posiciones inferiores.

Agencias sugeridas
de la Zona
post-contacto

Si quieres ampliar

P A R A

la visibilidad
de tus inmuebles,
dispones de
diferentes opciones

VISIBILIZAR

PUBLICACIÓN MULTIPORTAL

Multiplica la visibilidad de tus anuncios.
Consigue que tus anuncios se vean mucho
más en los resultados de búsqueda y en los
emails de alertas que reciben los usuarios.

Publicación multiportal. Tus inmuebles
aparecerán en las posiciones superiores
de las parrillas de resultados de fotocasa,
Vibbo y Milanuncios.

para hacerlo:
LOGO

8
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S E R V I C I O S

SERVICIOS DE
POSICIONAMIENTO
DE MARCA
Atrae más compradores a tus inmuebles
usando el poder de tu marca y llevando

Aumentar
Aumentar la difusión
de tus inmuebles y generar
más contactos.

Segmentar
Segmentar tus comunicaciones
y hacerlas más efectivas.

Con nuestras campañas de display
de banners tu inmobiliaria tendrá
más visibilidad y una imagen atractiva
y seria en aquellas páginas que más
te interesen. De este modo los usuarios
confiarán más en tu oferta.
Puedes elegir entre diferentes
formatos que te ofrecen.

en nuestra base de datos o despliega

Reforzar la imagen corporativa
de tu empresa.

I N M O B I L I A R I A S

O FRECEMO S

FO RMATOS

— Mayor espacio para tus comunicaciones
y mensajes.

— 970x90 px. Formato de gran impacto,
ideal para potenciar la creatividad
de tu anuncio.

— Mayor tiempo de atención del usuario.
— Presencia en desktop y tablet.
— Posibilidad de publicar en fotocasa,
Milanuncios y Vibbo.

a través de nuestras plataformas.

Reforzar

E M P R E S A S

CAMPAÑAS
DE BANNERS

a cabo acciones de marketing directo

Haz visible tu marca, impacta directamente

P A R A

— 300x600 px y 300x300 px.
Formato que acompaña al usuario
durante la navegación y garantiza
un 100% de exposición.
— 728x90 px. Formato con presencia
integrada en los resultados
de búsqueda.

970X90 BANNER

300X600
BANNER

campañas de display segmentadas.
Gracias a estos servicios podrás:

Medir resultados

970X90

970X90 BANNER

300X300
BANNER

Medir resultados de cada una de tus
acciones (banners, emailing, etc.).

300X600
300X300

LOGO

728X90
728X90 BANNER
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S E R V I C I O S

BRAND DAY
El Brand Day o formato Dominance es una solución de publicidad
de gran impacto visual, segmentable geográficamente y que ofrece
muy buenos resultados para el anunciante. Sus características son:

OFRECEMOS

FORMATOS

— Único impacto:
El usuario recibe únicamente
el impacto de tu formato
publicitario. Así conseguimos
el 100% de su atención y un
contacto de máxima calidad.

El Brand day o formato Dominance
se ofrece en diferentes medidas
y frecuencias de exposición:

— Multidispositivo:
Se adapta al dispositivo en
el que se encuentre navegando
el usuario: ordenador, móvil
o Tablet.
— Cobertura y notoriedad:
Ofrece mayor espacio e imagen
que un formato online tradicional.
— Mayor efectividad:
El contenido es más relevante
para el usuario ya que dispones
del máximo espacio para
comunicar tus mensajes.
— Enlaza a la página que quieras.

P A R A

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

EMAIL
MARKETING
Hacer un emailing de tu oferta inmobiliaria a un grupo de particulares es una acción efectiva
ya que se realiza solo a aquellos usuarios que han pedido recibir información de inmuebles
y se personaliza en función de sus intereses.

MEDIDAS
— Dominance L (980x90 + 300x600)
— Dominance XL (980x250 + 300x600)

EXPOSICIÓN
CARACT ERÍS T ICAS

— 1 día en todo el portal (Brand Day)
— 1 día en home + 6 días en portal
(Brand Week)

PO D RÁS
— Realizar una acción rápida
y directa con resultados medibles.
— Llegar a usuarios interesados
en tu oferta. Gracias a nuestra
capacidad de segmentación,
encontrarás la audiencia
adecuada para tus inmuebles.

— Tu emailing tendrá el contenido
que decidas y no compartirá
espacio con otros clientes.
— Impactará directamente sobre
los usuarios interesados que
hayan pedido información.
— El diseño puedes enviárnoslo
hecho o elegir entre varias
plantillas previamente diseñadas
por nosotros.
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S E R V I C I O S

MICROSITE
ADVANCE

LOGO EN
PARRILLA

Microsite Advance te permite mostrar toda tu oferta inmobiliaria en un
único microsite. Así conseguirás más visibilidad para tu oferta y un único
espacio donde dirigir a usuarios, clientes, colaboradores…

Fotocasa también te da la posibilidad incluir el
logotipo de tu empresa en todos los anuncios
de tus inmuebles. Así destacarás en los
resultados de búsqueda y conseguirás:

CARACTERÍSTICAS

P A R A

— Contactos de calidad:
Identificarse visualmente
como empresa es una buena
manera de filtrar contactos
y mejorar su calidad.
— Más contactos:
El logo enlazará
directamente con
tu microsite en fotocasa,
aumentando así
las posibilidades
de generar contactos.

que tenga contratado.

— Gestionar fácilmente
los inmuebles que quieras
anunciar gracias
a una herramientas
de gestión propia.

I N M O B I L I A R I A S

— Mayor notoriedad:
El logo aparecerá
automáticamente en todos
tus anuncios, resaltándolos.

— El Microsite Advance
permite publicar toda
la oferta inmobiliaria
del cliente en el
microsite de fotocasa,
independientemente
del volumen de anuncios

POD R Á S

E M P R E S A S

— El contenido a publicar
en el microsite lo selecciona
el cliente de forma
autónoma a través
del gestor Inmofactory.
LOGO

— Disfrutar de las ventajas
de tener online y visible toda
tu cartera en un mismo site
(más contenido,
imagen de marca…).

14
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S E R V I C I O S

NUESTRAS
HERRAMIENTAS

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

Next Visit

Inmofactory es la herramienta de gestión inmobiliaria que te permite
gestionar tu negocio desde cualquier dispositivo

Inmofactory
Publicación de inmuebles
a más de 60 portales

P A R A

Inmofactory plus

La primera app para agentes inmobiliarios, enfocada exclusivamente a facilitar su trabajo diario,
las visitas a inmuebles y los trámites de compraventa y alquiler.
Next Visit es innovadora porque ofrece funciones que hasta ahora el agente inmobiliario tenía
que hacer desde la oficina, además de incluir toda la información que los profesionales suelen
llevar encima diariamente, eliminando el peso de carpetas y material innecesario.

Comunicación con clientes

App de gestión de visitas

Gestión integral de clientes

Gestión agenda

Cruce automático oferta/demanda

Conoce el precio de tus inmuebles
Ahora con Inmofactory puedes saber el precio tus inmuebles en el mercado *.
Conociendo el precio tendrás argumentos para negociar con el propietario
y publicándolo podrás aumentar un 80% tus contactos.
* Información facilitada por el Colegio de Registradores de España.
Servicio disponible solo para inmuebles de nueva inserción y en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Creación de tu propia web

Configuraciones para MLS, Agrupaciones

16
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S E R V I C I O S

P A R A

E M P R E S A S

I N M O B I L I A R I A S

SOLUCIONES
A MEDIDA

NUESTRO
CONOCIMIENTO
A TU SERVICIO
FOTOCASA
ACADEMY

Contacta con nosotros, esplícanos tus necesidades
y te diseñaremos un plan a medida para que aproveches
al máximo todas las herramientas que te ofrecemos

RETOS PARA IMPULSAR EL SECTOR INMOBILIARIO DEL FUTURO

Nuestro programa de formación inmobiliaria,
tanto presencial como on line.
Un espacio para el debate entre todos
los profesionales del sector.

relacionadas con:
— La gestión online de tus inmuebles.
— La publicación de anuncios y otras herramientas de marketing.

BLOG
Y NEWSLETTER
Nuestro espacio on line para profesionales.
Artículos de interés para los agentes inmobiliarios.

INVESTIGACIÓN
DE MERCADO

— La comunicación con clientes y registro de contactos.

Únete a una red única de portales inmobiliarios.
Si quieres profundizar sobre tendencias en el sector,
te proponemos nuestros informes.

Llama al 900 535 048

18

19

PROPUESTA DE CONTRATACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES
IMMOSANTA
Bon dia Enric,

En primer lugar quiero agradecer tu interés en fotocasa. Tal y como hemos
comentado por teléfono,
te hago llegar nuestra propuesta.

SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Publica tus anuncios en FOTOCASA, VIBBO Y MIL ANUNCIOS A
TRAVÉS DEL SOFWARE INMOBILIARIO INMOFACTORY
Oficina Virtual Multipublicación 10

Control de todos tus contactos vía mail y tracking telefónico

90,0 €

Estadísticas de tus anuncios publicados

Sube tus inmuebles a primeras posiciones de parrilla.
Preferencia en "más anuncios similares de la zona", para tus anuncios

17 €

Líder 10
con subida aplicada
Fácil control y gestión del servicio desde oficina virtual.
Logotipo de tu empresa en todos tus anuncios de parrilla.
Tu marca visible desde el primer momento.
logotipo 10

9€
Enlaza directamente con tu microsite en Fotocasa,
aumentando así las posibilidades de generar contactos.
Acceso a los inmuebles publicados por particulares de Fotocasa
de la zona contratada. Ordenadas por fecha. Teléfono visible.

10 €

Posibilidad de insertar comentarios en cada anuncio y de filtrar por

No incluido

Captación

tipo de inmueble y transacción.

SERVICIO

Importe Total Propuesta

116 €

Descuento Aplicado en la oficina virtual multipublicación ( 25 % )

-22,5 €

Descuento pack lider + logo ( 10 % )

-2,6 €

PRECIO FINAL

90,9 €

Validez de la propuesta 30 días desde la fecha de recepción

iva no incluido

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Publica tus anuncios en FOTOCASA, VIBBO Y MIL ANUNCIOS A
TRAVÉS DEL SOFWARE INMOBILIARIO INMOFACTORY
Oficina Virtual Multipublicación 20

115 €
Control de todos tus contactos vía mail y tracking telefónico
Estadísticas de tus anuncios publicados

Sube tus inmuebles a primeras posiciones de parrilla.
Preferencia en "más anuncios similares de la zona", para tus anuncios

32 €

Líder 20
con subida aplicada
Fácil control y gestión del servicio desde oficina virtual.
Logotipo de tu empresa en todos tus anuncios de parrilla.
Tu marca visible desde el primer momento.
logotipo 20

13 €
Enlaza directamente con tu microsite en Fotocasa,
aumentando así las posibilidades de generar contactos.

Destacados: los anuncios se diferencian del resto, aparecen con fondo azul.

4,5 €/unidad

En las posiciones 7 y 8 de la parrilla de resultados.

No incluido

Destacado

SERVICIO

Importe Total Propuesta

160 €

Descuento Aplicado en la oficina virtual multipublicación ( 25 % )

-28,75 €

Descuento pack lider + logo ( 10 % )

-4,50 €

PRECIO FINAL

126,75 €

Validez de la propuesta 30 días desde la fecha de recepción

iva no incluido

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Publica tus anuncios en FOTOCASA, VIBBO Y MIL ANUNCIOS A
TRAVÉS DEL SOFWARE INMOBILIARIO INMOFACTORY
Oficina Virtual Multipublicación 40

Control de todos tus contactos vía mail y tracking telefónico

148 €

Estadísticas de tus anuncios publicados
Disfrutarás de una microsite advance ( Ver archivo adjunto )
Sube tus inmuebles a primeras posiciones de parrilla.
Preferencia en "más anuncios similares de la zona", para tus anuncios

60 €

Líder 40
con subida aplicada
Fácil control y gestión del servicio desde oficina virtual.
Logotipo de tu empresa en todos tus anuncios de parrilla.
Tu marca visible desde el primer momento.
logotipo 40

18 €
Enlaza directamente con tu microsite en Fotocasa,
aumentando así las posibilidades de generar contactos.

Destacados: los anuncios se diferencian del resto, aparecen con fondo azul.

4,5 € / unidad

En las posiciones 7 y 8 de la parrilla de resultados.

No incluido

Destacado

Importe Total Propuesta

226 €

Descuento Aplicado en la oficina virtual multipublicación ( 25 % )

-37,00 €

Descuento pack lider + logo ( 10 % )

-7,80 €

Y además podrás disfrutar de otros servicios para inmobiliarias como: Next
Visit, Estimate Value y fotocasa Academy

Para cualquier duda puedes encontrar una lista completa de todos
nuestros productos aquí.

En unos días te llamaremos para contestar cualquier duda que puedas tener. Si lo
prefieres, puedes llamarnos tú en el horario de 9:00 a 15:00 al teléfono 902 501
649

Quería aprovechar para comentarte también que nuestros contratos no tienen
permanencia.

Atentamente,


PRECIO FINAL

181,20 €

Validez de la propuesta 30 días desde la fecha de recepción

iva no incluido

Propuesta Immosanta

Líderes en audiencia

1

Paquete Estandar

2

Top 50

3

Subidon

4

Propuesta publicación
Paquete Estándar 15
Precio tarifa: 113€/mes
Precio oferta: 97€/mes

Tarifa pack subidón
3 subidones 16€/ mes

Paquete Estándar 20
Precio tarifa : 123€/mes
Precio oferta: 111€/mes
Paquete Estándar 30
Precio tarifa : 128€/mes
Precio oferta: 115€/mes
Paquete Estándar 40
Precio tarifa : 136€/mes
Precio oferta: 123€/mes

5 subidones 31€/ mes
10 subidones 56€/ mes

Contratación:
•
•

Semestral con un 5% descuentos en todas las facturas
Anual con un 10% descuento en todas las facturas

Iva no incluido

5

Meritxell Garcia
663916919
933437003
mgdelapiedra@idealista.com

2

27%

<20.000 €

54%

20.000 a 50.000 €

13%

50.000 a 70.000 €

4%

70.000 a 100.000 €
>100.000 €

1%

Menos de 24 años

4%
26%

Entre 25 y 34 años

40%

Entre 35 y 44 años
Entre 45y 55 años
Más de 55 años

19%
11%
25
20

Millones

51
%

49
%

15
10
5

Hombres
Enero 2009

Dic. 2018

Mujeres

0
idealista

competencia

3

82

81

4

5

6

7

8

9

10

•
•
•
•
•
•
•
•
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12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Enric Santallusia
Enrique Noe Santallusia Ramos (External) <enricsantallusia@hotmail.com>
martes, 27 de marzo de 2018 11:15
Enric Santallusia
Fwd: Oferta de pisos.com

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Enviat des del meu iPhone
Inici del missatge reenviat:
De: "Gavilan Moreno, Maria Luisa" <mlgavilan@pisos.com>
Data: 27 de març de 2018, 10:31:09 CEST
Per a: <enricsantallusia@hotmail.com>
Tema: Oferta de pisos.com

Buenos días Enric
A continuación te hago llegar la oferta de publicación en pisos.com.
Como hemos comentado por teléfono, las condiciones son inmejorables.
Disfrutarás de grandes descuentos empezando por un ¡67% de descuento sobre precio tarifa!

Publicación TARIFA

OFERTA AMAPOLA PACK LOFT
1

DESCUENTO

PACK
LOFT

AV 50

145 €

OFERTA
A
Mar'18 Abr'18 May'18 Jun'18 Jul'18 Ago'18 Sept'18 Oct'18 Nov'18 Dic'18 Ene'19 partir
Feb'19
48 €
48 €
48 €
48 €
29 €
29 €
48 €
48 €
48 €
48 €
48 €
78 €

Dto. 1a
cuota

Dto. cuota
final

-67%

-46%

* IVA no incluido

La oferta AV 50 - PACK incluye:

•

Publicación de hasta 50 inmuebles en pisos.com.

•

Regalo de bienvenida 1 exclusivo durante los dos primeros meses y 2 destacados adicionales como regalo de bienvenida a pisos.com

•

El siguiente producto de posicionamiento: 1 destacado y 1 exclusivo adicionales a partir de septiembre 2018

Ventajas de publicar en pisos.com:
•

Somos transparentes: No hay costes de activación ocultos, el precio que te pasamos es el precio definitivo.

•

Sin ataduras: No hay tiempo de permanencia ni exclusividad de ningún tipo. Puedes darte de baja cuando quieras, sólo tienes que
avisarnos 10 días antes de finalizar el mes.

•

Facilidad de publicación: Tenemos el mejor software inmobiliario del mercado: HabitatSoft gestión inmobiliaria. Con más de 20 años de
experiencia y más de 1.000 clientes.
o

•

Además, somos compatibles con la mayoría de softwares inmobiliarios, podrás publicar fácil y rápido.

Máxima difusión para tus anuncios: Contamos con alianzas para dar el máximo de visibilidad y audiencia a tus inmuebles.
o

Somos el portal inmobiliario de las ediciones digitales de Vocento: El correo, el Diario Vasco, el Diario Montañés, la Verdad, Ideal,
Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El comercio, Las provincias, La Voz de Cádiz y ABC.

o

Y tus anuncios estarán también en nuestros portales Habitat24.com, tusanuncios.com y pisos.cat y en nuestras aplicaciones para
iPhone y Android.
2

Ya trabajamos con más de 6.000 agencias y tenemos más de 7 millones de visitas mensuales de interesados que buscan su próxima vivienda en
pisos.com.
En breve me pondré en contacto para saber qué te parece y si te animas a aprovechar esta oportunidad.
Estaré encantada de atenderte para aclarar cualquier duda,
Un saludo,

Mª Luisa Gavilan Moreno
Asesor Comercial
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 7
28027 Madrid
Madrid
T 917 897 788
pisos.com

Este mensaje (incluyendo Asunto, contenido y documentos potencialmente anexos o relacionados) es confidencial. Por ello, se informa a quien lo reciba por error que la información contenida en
el mismo es reservada y su uso no autorizado está prohibido, por lo que en tal caso le rogamos que nos lo comunique por la misma vía o por teléfono (+34 902 007 541) , se abstenga de realizar
copias del mensaje o remitirlo o entregarlo a terceras personas y proceda a borrarlo de inmediato.
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Objetivo

El estudio de Alquiler Seguro sobre el Perfil del Inquilino en España tiene como
objetivo presentar a la opinión pública el perfil más completo del inquilino en grandes
núcleos de población en relación a las variables estructurales y de comportamiento que
más se repiten.

Metodología

Análisis cualitativo sobre fuentes propias obtenidas a través de entrevistas
personales, cuestionarios online y telefónicos, así como aportación directa de los
estudios de viabilidad y scoring financieros. El tratamiento dela información proviene
de la selección de informantes cualificados representativos del elemento de estudio.
Análisis cuantitativo sobre fichas de candidatos y clientes para la elaboración de la moda
(valor que tiene mayor frecuencia absoluta)

Ficha técnica

Ámbito Nacional. Áreas urbanas grandes (AUG) y metrópolis (más de 200.000 habitantes)

Fecha de realización
Primer semestre de 2017

Alquiler Seguro S.A.U. - VI Perfil del inquilino - septiembre 2017

902 37 57 77 | www.alquilerseguro.es

A. Datos estructurales
1. Distribución de inquilinos por sexo

1.- Sexo
Hombres

51,69%

Mujeres

48,31%

Alquiler Seguro S.A.U. - VI Perfil del inquilino - septiembre 2017

902 37 57 77 | www.alquilerseguro.es

A. Datos estructurales
2. Distribución de inquilinos por nacionalidad

2.- Nacionalidad
España

75,02%

Marruecos

4,71%

Rumania

4,65%

Reino Unido

3,98%

China

1,52%

Ecuador

1,42%

Italia

1,36%

Otros

7,34%
Alquiler Seguro S.A.U. - VI Perfil del inquilino - septiembre 2017
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A. Datos estructurales
3. Distribución de inquilinos por edad

3.- Edad
16 -25

20,26%

26- 35

45,13%

36- 45

16,17%

46 - 55

12,28%

56- 65

3,49%

+65

2,67%
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A. Datos estructurales
4. Estado civil

4. Estado civil
Soltero

42,78%

Casado

32,66%

Separado

9,54%

Divorciado

12,92%

Viudo

2,10%
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A. Datos estructurales
5. Número de inquilinos por contrato

5.- Número de inquilinos
1

23,85%

2

38,05%

3

20,67%

4

11,33%

5

3,10%

6

1,64%

7

0,82%

+7

0,54%
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B. Datos laborales y económico-financiero
1. Tipo de contrato laboral

1.- Tipo de contrato
Circunstancia producción

17,16%

Indefinido

28,21%

Funcionario

10,98%

Interinidad

10,22%

Autónomos

19,62%

Obra y Servicio

8,01%

Otros

3,80%

Formativo

2,00%
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B. Datos laborales y económico-financiero
2. Sector de actividad y tipo de empresa
Valor modal: Sector servicios Pyme

3. Antigüedad laboral

3.- Antigüedad laboral
0-1

10,12%

1-2

19,39%

2-3

28,51%

3-4

22,74%

4-5

7,98%

+5

11,26%
Alquiler Seguro S.A.U. - VI Perfil del inquilino - septiembre 2017

902 37 57 77 | www.alquilerseguro.es

B. Datos laborales y económico-financiero
4. Cargo en la empresa
Valor modal: Administrativo

5. Salario

5.- Salario
0 - 10.000 €

17,25%

10.001 - 20.000 €

35,26%

20.001 - 30.000 €

17,72%

30.001 - 40.000 €

20,21%

40.001 - 50.000 €

6,21%

+ 50.000 €

3,35%
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B. Datos laborales y económico-financiero
6. Ratio de endeudamiento

6.- Ratio de endeudamiento
0 - 10 %

1,38%

10 - 20%

4,22%

20 - 30 %

20,12%

30 - 40 %

36,31%

40 - 50 %

26,02%

+ 50 %

11,95%

Alquiler Seguro S.A.U. - VI Perfil del inquilino - septiembre 2017

902 37 57 77 | www.alquilerseguro.es

C. Hábitos y comportamientos
1. Metodología y comportamientos en la búsqueda de alquiler
1.1 Medios de búsqueda del alquiler
Valor modal: Internet

1.2 Periodo de búsqueda
Valor modal: 19 días

1.3 Inmuebles visitados
Valor modal: 3,1 inmuebles

1.4 Tiempo dedicado a la visita de inmuebles
Valor modal: 1,22 horas/semanas

1.5 Número de visitas hasta tomar la decisión definitiva
Valor modal: 1,2 visitas

1.6. Preferencias en la opción final por un inmueble
1.6.1 Prioridades
Valor Modal: Cercanía al puesto de trabajo

1.6.2. Renuncias
Valor Modal: Número de dormitorios

1.7. Movilidad (Tiempo medio de estancia en el inmueble)
Valor Modal: 2,1 años
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Acerca de Alquiler Seguro
Alquiler Seguro es la primera empresa privada especializada en la protección a propietarios, pionera en la implantación de medidas preventivas para evitar la morosidad.
Alquiler Seguro es la única empresa profesional del alquiler en España cuyos servicios están garantizados y certificados con el sello de calidad ISO 9001 e ISO 20252.
Alquiler Seguro ofrece todos los servicios necesarios para garantizar la tranquilidad
del arrendador, desde un exhaustivo análisis de solvencia y viabilidad de los candidatos,
hasta la garantía de puntualidad en el cobro de las rentas, garantizando a nuestros propietarios el cobro de las mismas el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro con más de 70.000 clientes y con un índice de morosidad del 0%, se
ha convertido en el principal referente en la implantación de servicios integrales de protección al propietario y factor dinamizador del mercado de alquiler de viviendas
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