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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
RESOLUCIÓ EMT/823/2022, de 21 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord
parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya, relatiu a les condicions econòmiques i a la modificació de la descripció de llocs de treball i
classificació professional (codi de conveni núm. 79002295012003).
Vist el text de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya, subscrit en data 23 de febrer de 2022, relatiu a les condicions econòmiques per als
anys 2022, 2023 i 2024, i a la modificació de la descripció de llocs de treball i classificació professional, i
d'acord amb l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i
dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat; el Decret 35/2022, d'1 de març,
de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball i l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

--1 Disposar la inscripció de l'acord parcial esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball de
la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb notificació a la
Comissió negociadora.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

Barcelona, 21 de març de 2022

Òscar Riu García
Director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral

Transcripció del text signat per les parts

Acord parcial del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per a l'any 2022,
2023 i 2024

23 de febrer de 2022
En reunió virtual, la Comissió negociadora,

D'una part, per la part patronal

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8639 - 1.4.2022
CVE-DOGC-A-22084059-2022

Pere Mulero Escobar, en nom i representació de l'Acellec
Jordi Román Soto, en nom i representació de La Confederació
Pedro de Haro Henche, en nom i representació de l' ACCAC,

i, de l'altra, per la part sindical
Eduardo Núñez Martínez, en nom i representació de CCOO
Xavi Reboso Ovejero, en nom i representació de FESMC-UGT
Pere Forga i Visa, en nom i representació d' FE-USOC

La Comissió negociadora del Conveni col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya
acorda la modificació parcial del mateix en relació a les condicions econòmiques, així com continuar les
negociacions del Conveni per arribar a un acord en la seva globalitat que permeti el nou text del Conveni
col·lectiu.
En conseqüència, les condicions econòmiques per als anys 2022, 2023 i 2024 són les que a continuació
s'estableixen:

1. Les taules retributives del Conveni col·lectiu del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya experimentaran
els següents increments respecte a les taules actualment en vigor:
2022
Amb efectes d' 1 de gener increment de l'1,5%
Amb efectes d' 1 de setembre increment de l'1%
2023
Amb efectes d' 1 de setembre increment del 2%
2024
Amb efectes d' 1 de setembre increment del 2,5%
Tots els increments descrits seran aplicables sobre les quanties resultants de l'increment immediatament
anterior.

2. Totes les empreses i entitats del sector disposaran fins al dia 30 del segon mes posterior a la publicació del
present acord parcial per abonar a les persones treballadores els endarreriments que s'hagin pogut derivar

3. En el supòsit que la retribució d'algun dels llocs de treball o grups professional recollits al Conveni col·lectiu
quedés per sota del salari mínim interprofessional vigent aprovat pel govern en cada moment, s'aplicaria
aquest com a retribució mínima per a l'esmentat lloc de treball, nivell salarial o grup professional

4. Ambdues parts acorden crear o modificar els llocs de treball relacionats a l'apartat b) següent i incorporar els
canvis a la descripció de lloc de treball i classificació professional, que seran exclusivament aplicables a l'àmbit
de museus i centres culturals.

I en compliment del compromís adquirit de l'esmentat acord parcial:
a) Es confeccionen les taules del 2022 seguint els increments acordats i s'aproven per unanimitat, les qual se
signen en senyal de conformitat i s'adjunten com a part inseparable d'aquesta acta, fent constar la referència
al punt 3, i detallant també els increments aplicables a partir de setembre de 2023 i setembre de 2024.
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b) Es detalla la modificació de la descripció de llocs de treball i classificació professional, segons el punt 4,
aprovada per unanimitat i la qual se signa i s'adjunta com a part inseparable d'aquesta acta.
c) Es faculta a Jordi Roman Soto a tramitar la publicació del present acord parcial a través del REGCON.

a) Taules retributives 2022

Grup professional

Lloc de treball

Sou brut anual 1 de
gener de 2022

Sou brut anual 1 de
setembre de 2022

I. Personal directiu

Gerent/director

25.431,19

25.685,50

II. Personal de gestió i
coordinació

Cap de departament

23.009,16

23.239,25

Director/ora de programes,
proj. i equip.

23.009,16

23.239,25

Coordinador/ora projectes
pedagògics i de ll.

21.798,15

22.016,13

Nivell A (Antic titulat/ada de
Grau Sup.)

21.798,18

22.016,16

Nivell B (Antic Titulat/ada de
Grau Mitjà)

20.344,94

20.548,39

Nivell A (Antic titulat/ada de
Grau Sup.)

21.798,18

22.016,16

Nivell B (Antic Titulat/ada de
Grau Mitjà)

20.344,94

20.548,39

Tallerista

20.450,58

20.655,08

Mediador/ora cultural

20.450,58

20.655,08

Animador/ora sociocultural

19.739,43

19.936,82

Informador/ora juvenil

19.739,43

19.936,82

Coordinador/ora activitats

18.770,64

18.958,34

Monitor/ora d'educació en el
lleure

16.106,42

16.267,48

Informador/ora

16.590,81

16.756,72

Tècnic/ica de producció

16.590,81

16.756,72

Controlador/ora de sales

14.210,00

14.352,10

Agent comercial

16.106,42

16.267,48

Oficial administratiu/iva

16.590,81

16.756,72

Tècnic/a de gestió:

III. Personal d'intervenció Tècnic/a d'atenció especialitzada:

IV. Personal d'atenció al
públic

V. Personal
d'administració
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VI. Personal cuina i
serveis generals

Auxiliar/administratiu/iva

15.379,82

15.533,62

Venedor/ora d'entrades i
reserva grups

15.379,82

15.533,62

Recepcionista/Telefonista

15.379,82

15.533,62

Cuiner/era

17.052,21

17.222,74

Ajudant/a de cuina

15.787,92

15.945,80

Empleat/ada de neteja

14.210,00

14.352,10

Conductor/ora

14.210,00

14.352,10

Empleat/ada de manteniment

14.210,00

14.352,10

Porter/era/Zelador/ora

14.210,00

14.352,10

Increment a partir de l'1 de setembre de 2023 per a tots els grups professionals i llocs de treball: 2%
Increment a partir de l'1 de setembre de 2024 per a tots els grups professionals i llocs de treball: 2,5%

b) Descripció de llocs de treball
Segons l'acordat en el punt 4, s'incorporen les següents modificacions a la descripció de llocs de treball i
classificació professional, que seran exclusivament aplicables a l'àmbit de museus i centres culturals.
Es crea el lloc de treball per a museus i centres culturals de Mediador/ora cultural, amb la següent descripció:
és la persona que, amb formació universitària o trajectòria laboral acreditada, dissenya i realitza programes i
activitats per apropar els continguts de museus i centres culturals a visitants i públic. Elabora materials
didàctics i pedagògics sobre els continguts culturals, artístics i patrimonials, així com la gestió i coordinació
amb altres departaments de la programació d'activitats culturals. Es troben inclosos en aquesta categoria
professional els educadors pedagògics de museus i espais patrimonials. La retribució d'aquests llocs de treball,
fins a la publicació definitiva del Conveni, serà equivalent a la del lloc de treball de tallerista.
Es modifica la descripció del lloc de treball d'informador/ora per incorporar les funcions de venda d'entrades. El
lloc de treball de venedor d'entrades i reserva de grups desapareix. La descripció del lloc d'informador queda
redactada de la forma següent: és la persona que realitza activitats de divulgació, informació sociocultural i
primera atenció als usuaris d'equipaments socioculturals o de cultura de proximitat o altres projectes
assimilables. Així mateix pot realitzat les funcions de venda d'entrades, publicacions, materials pedagògics o
objectes de record, d'atenció telefònica per a les activitats que es realitzen en museus de difusió del patrimoni i
d'altres anàlogues. Aquesta incorporació de funcions s'aplicarà a les persones treballadores que prestin serveis
en contractes que signin les empreses amb els seus clients amb posterioritat a la publicació d'aquest acord al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els efectes econòmics d'aquesta mesura només tindran efecte a
partir de la data que s'iniciï l'execució dels nous contractes o nous projectes. En qualsevol cas, a partir de
setembre de 2024, totes les persones treballadores integrades al lloc de treball de venedor/ora d'entrades
s'incorporaran al lloc de treball d'informador/ora i passaran a rebre, com a mínim, la remuneració equivalent a
la d'informador/ora.
Es crea el lloc de treball de tècnic/ica de producció amb la següent descripció: és la persona que s'encarrega
de la producció dels processos tècnics i organitzatius necessaris per a la producció d'una activitat o acte públic
a museus, centres culturals i d'interpretació del patrimoni cultural. Les seves funcions inclouen la preparació
dels equips d'imatge, llum i so, la realització de les proves, l'ús i control d'equips durant els esdeveniments,
sempre que no requereixin una habilitació o capacitació específica. La seva retribució, fins a la publicació
definitiva del Conveni. serà equivalent a la del lloc de treball d'informador.

c) Inscripció i registre de l'acord parcial
S'acorda autoritzar i facultar al senyor Jordi Roman Soto, DNI 46055XXX, per tal que pugui procedir a tramitar
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la inscripció i registre de l'acord parcial de Conveni al REGCON.

En conformitat amb el descrit, signen el present acord parcial en el lloc i data de l'encapçalament

(22.084.059)
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