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ACUERDAN

De conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 11º—
RETRIBUCIONES del vigente convenio colectivo de empresa,
aplicar la revisión salarial prevista para el año 2009, fijando
un incremento salarial del 2,75% (IPC previsto 2% , más
0,75%) sobre lãs tablas salariales consolidadas del año 2008,
del que resultan las tablas salariales 2009 que se adjuntan de-
bidamente conformadas por la Dirección y el Comité de Em-

presa y que serán de aplicación desde el día 1º de enero de
2009.

De acuerdo con todo lo que antecede, firman el presente
documento por quintuplicado, en el lugar y fecha en el inicio
indicado y a los efectos de su presentación ante la Delegación
Provincial de la Consellería de Traballo – Servicio de Relacio-
nes Laborales Convenios Colectivos para su conocimiento y
si lo estima oportuno se proceda a la inscripción, depósito y
publicidad de las mismas.

Vigo, a 25 de febreiro de 2009.—O Delegado Provincial, Pedro Borrajo Rivas. 2009002379

————————————
CONVENIOS COLECTIVOS

Visto o texto do convenio colectivo do sector de, LIMPEZA
DE EDIFICIOS E LOCAIS, con nº de código 3600895, que tivo
entrada no rexistro único do edificio administrativo da Xunta
de Galicia en Vigo o día 30-03-2009, subscrito en representa-
ción da parte económica pola Asociación Profesional de empre-
sas de limpieza (ASPEL) e a Asociación Provincial de Empresa-
rios de Limpieza de Edificios y Locales de Pontevedra
(AELPO), e, da parte social, polas centrais sindicais CC.OO.,
CIG e UGT, en data 23-02-2009, e de conformidade co disposto
no art. 90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
dos traballadores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre
rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real
decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e
servizos da Administración do Estado á Comunidade Autóno-
ma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provin-
cial,

ACORDA:
Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de

convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LIMPEZA 
DE EDIFICIOS E LOCAIS PROVINCIA PONTEVEDRA 

CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN E DURACIÓN

ARTIGO 1.—ÁMBITO DE APLICACIÓN
O presente Convenio Colectivo será de aplicación ás empre-

sas e aos seus traballadores e traballadoras, que se adican á ac-
tividade de limpeza de toda clase de edificios e locais, según o
apartado do ámbeto funcional do artigo 3, e desenrolen a mesma
en calquera lugar da Provincia de Pontevedra, con independen-
cia da ubicación da sede social da empresa, así como os novos
centros de traballo que no ámbito desta provincia se cren ou
ubiquen.

ARTIGO 2.—ÁMBITO PERSOAL 
Atópanse incluídos no ámbito de aplicación deste conve-

nio a totalidade das empresas e traballadores/as cuxa activi-
dade quede comprendida dentro do ámbeto de aplicación des-
crita no precedente artigo 1º. Exceptanse da súa aplicación a
quenes queden incluidos nos diferentes apartados do punto 3
do artigo 1 do Estatuto dos Traballadores. 

ARTIGO 3.—ÁMBITO FUNCIONAL 
O presente convenio regulará as condicións de traballo en

todas as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que
adopten, que desenvolvan a actividade de limpeza e hixieni-
zación de toda clase de edificios, locais, oficinas, así como
todos os elementos estruturais e mobiliarios que os compoñen
e dependencias do transporte terrestre, aéreo e marítimo, así
como calquera outra actividade que fundamentalmente con-
sista na limpeza. 

ARTIGO 4.—DURACIÓN E VIXENCIA 
O presente convenio terá unha duración de tres anos, a con-

tar desde o 1 de xaneiro de 2008 até o 31 de decembro de 2010.
Entrará en vigor aos dez días da súa firma, aínda que os seus
efectos económicos pactados se retrotraerán ao 1 de xaneiro de
2008 nos termos reflectados no capítulo V do convenio. 

O presente convenio entenderase tácitamente prorrogado
por períodos anuais sempre que por calquera das partes non
sexa denunciado cando menos con tres meses de antelación á
súa vencimiento ou de calquera das súas prórrogas. Caso de
non chegar a unha negociación despois de realizada a denun-
cia, o texto do convenio quedará prorrogado, non así os concep-
tos salariais que aumentarán de acordo coa subida do IPC real.

CAPÍTULO II
XORNADA, VACACIÓNS, HORAS EXTRAS E LICENCIAS 

ARTIGO 5.—XORNADA LABORAL 
A xornada laboral ordinaria para os tres anos de vixencia

do convenio será de 38 horas e 30 minutos semanais de traba-
llo efectivo. 

Nos supostos de xornada continuada establecerase un pe-
ríodo de descanso obrigatorio de 20 minutos, a partir de 6
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horas de xornada diaria continuada, que se computará como
tempo de traballo efectivo, sen prexuízo das condicións máis
favorables existentes nas empresas. E dicir, as que teñan máis
dos vinte minutos agora establecidos. 

Os traballadores/as disporán de tres días de descanso ao
ano, cuxo goce levará a cabo os días de Sábado Santo, 24 e 31
de decembro. Aqueles traballadores/as para os que eses días
non sexan laborables gozaranos nas datas que acorden entre
empresario e traballador/a. Se os días 24 e 31 de decembro
fosen domingo, os días poderanse gozar noutra época do ano a
fixar por acordo entre a empresa e o/o traballador/a.

A partires do ano 2010, os traballadores/as disporán de 1
día de asuntos propios ao ano, sen necesidade de xustifica-
ción. O persoal que solicite dito día, preavisará por escrito,
con cinco días hábiles de antelación, e concederase tendo en
conta as necesidades do servizo. Dito día non se poderá acu-
mular ao período de vacacións.

Cando se amplíe a xornada nun centro de traballo, ou se
xubile calquera traballador/a, terán preferencia para o incre-
mento da xornada laboral, os/os traballadores/as que presten
servizos en devandito centro, independentemente que sexan
de contratación fixa ou eventual; o único requisito será ter 4
meses de antigüidade no centro de traballo, e non teñan xor-
nada completa, contemplando todas as empresas onde traba-
lle. Caberán excepcións cando existan razóns organizativas
ou produtivas xustificadas.

O incremento salarial que supoña o aumento de xornada,
non afectará o importe do plus de antigüidade que o traballa-
dor/a viñese percibindo. 

ARTIGO 6.—TRABALLO EN DOMINGOS E FESTIVOS 
O traballador/a cuxa xornada laboral se desenvolve en

domingo, ou días festivos, terá opción: 
a) Ao abono, segundo o pactado neste convenio. 

b) A acumular o descanso aos días de vacacións regula-
mentarias. 

c) Gozar, en compensación, dun día de descanso semanal. 

Por outra banda, o traballador/a que preste servizo como
mínimo 2 domingos nun mes, terá dereito a un día adicional
de descanso sen prexuízo doutros dereitos que lle puidesen
corresponder. 

Os festivos terán a mesma consideración que os domingos
a efectos do descanso adicional regulado anteriormente. 

Así mesmo, se un traballador/a presta os seus servizos tres
domingos ao mes durante dous meses consecutivos, terá derei-
to a un día máis de descanso. 

ARTIGO 7.—VACACIÓNS 
O persoal afectado polo presente convenio gozará de trin-

ta días naturais ininterrompido de vacacións anuais retribui-
das, a gozar entre os meses de xuño a setembro, ambos inclu-
sive. Si no mes de disfrute houbese un o mais festivos, o perí-
odo será de trinta e un días naturais.

O inicio das vacacións terá lugar en día laborable que non
sexa nin Sábado, Domingo, festivo ou día de descanso.

En cada empresa elaboraranse as quendas corresponden-
tes. Para a elección de quenda por parte dos traballadores/as,
seguirase en cada empresa unha orde rotativa de preferencia,
de tal maneira que quen tivo preferencia de elección de quen-
da no ano anterior, é o último á hora de elixir quenda no ano
seguinte. Así mesmo, o traballador/a pluriempleado/a coordi-
nará as súas vacacións en devanditas empresas para gozalas
de forma conxunta, tomando como dato basee a empresa onde
traballa maior número de horas semanais; en todo caso, aque-
les traballadores/as que presten servizos en empresas que pe-
chan por período vacacional, entenderase este como período
de referencia a coordinar. 

Os traballadores e traballadoras terán dereito, con inde-
pendencia do sistema establecido, a permutar as datas de
aproveitamento mediante acordos con compañeiros/as da
mesma categoría e centro, sempre que non se ocasionen pro-
blemas de tipo organizativo e, en todo caso, preavisando á
empresa con dous meses de antelación á data de inicio de goce
das vacacións daquel dos traballadores/as afectados/as pola
permuta que antes comece devandito período. 

O abono das mesmas farase en función do salario basee do
convenio, antigüidade, plus de asistencia, plus de transporte e
plus de nocturnidade. Os pluses de asistencia e transporte abo-
naranse como prorrata do tempo traballado durante o ano. 

Os traballadores/as que non poidan gozar as vacacións
por atoparse xa con anterioridade ao período vacacional en
situación de IT, terán dereito ao goce das mesmas sempre que
causen alta antes de finalizar o ano natural en curso. 

O empresario saínte dunha contrata adxudicada a outra
empresa, estará obrigado a liquidar a parte proporcional que
lles corresponde aos traballadores/as en concepto de vacacións. 

Cando o período de vacacións fixado no calendario da em-
presa coincida no tempo cunha incapacidade temporal deri-
vada do embarazo, risco durante o embarazo e lactación natu-
ral, o parto, a suspensión de maternidade, as licencias por na-
cemento ou a suspensión de paternidade, as persoas poderán
gozar de dito período en data diferente, unha vez rematados
os permisos aínda que o ano natural tivera aspirado. 

ARTIGO 8.—HORAS EXTRAORDINARIAS 
Durante a vixencia deste convenio non se farán horas ex-

traordinarias, no entanto poderán facerse horas extraordina-
rias debidas a forza maior e ás de carácter estrutural. 

En relación ao obxectivo de estimular a creación de em-
prego a través da redución de horas extraordinarias, as partes
coinciden na importancia do estrito cumprimento do ET. 

No caso de facerse horas extraordinarias serán abonadas
nas seguintes contías: 

— Hora extra: 6,61 euros para o ano 2008 
— Hora en domingo e festivo: 7,75 euros para o ano 2008 
As horas extraordinarias terán un aumento para os seguin-

tes anos de vixencia do convenio do IPC real do ano anterior. 

ARTIGO 9.—LICENZAS
Previa solicitude dos traballadores/as afectados/as, consi-

derarase licenza retribuida polo tempo e nos casos seguintes: 
a) Matrimonio e unión de feito do traballador/a, 15 días

naturais. 
b) Matrimonio de pais, pais políticos, fillos así como os

parentes que convivan co traballador/a, 1 día natural. 
c) Alumeamento da esposa, 5 días laborais. 
d) Alumeamento de filla ou filla política: 1 día natural. 
e) Falecemento, accidente ou enfermidade graves, hospi-

talización ou intervención cirúrxica sen hospitalización
que precise repouso domiciliario: 
— Do cónxuxe ou compañeiro/a, 5 días naturais. 
— Pais, pais políticos e fillos, 3 días naturais. 
— Irmáns e parentes até o segundo grao de consangui-

nidad ou afinidade, 2 días naturais. 
Se entre o traballador/a e os parentes anteriormente
detallados houbese convivencia, a licenza sería de 5
días naturais. O mesmo ocorrería se o falecemento, ac-
cidente e hospitalización ou enfermidade grave dos pa-
rentes anteriores producísese fóra da localidade. 
Para os supostos de falecemento, o traballador poderá
optar entre o inicio da licenza ben na data do enterro
ben na data do falecemento.

f) Falecemento dun tío/a, un día natural. Se houbese con-
vivencia entre o traballador/a e o falecido/a, a licenza
será de 2 días naturais.
O inicio da licenza terá lugar, a elección do traballador,
na data do enterro ou na do falecemento. 

g) Traslado de domicilio, 2 días laborais. 
h) Os traballadores/as que cursen con regularidade estudos

para a obtención dun título oficial académico ou profe-
sional, terán dereito a un permiso retribuido de até 6
días ao ano para concorrer a exames, previa comunica-
ción do traballador/á a dirección da empresa con quince
días de antelación e xustificación correspondente. 

i) As traballadoras, por lactación dun fillo menor de nove
meses terán dereito a unha hora de ausencia do traba-
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llo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller
pola súa vontade, poderá substituír este dereito por
unha redución da xornada normal nunha hora coa
mesma finalidade. No caso de parto múltiple aumenta-
rase media hora máis por cada fillo ou filla. Poderán
acumularse o período de lactación ata 20 días naturais.

Este permiso poderá ser gozado indistintamente pola
nai ou polo pai no caso de que ambos traballen. 

A concreción horaria e a determinación do período de
goce do permiso de lactación e de redución de xornada,
corresponderá ao traballador/a, dentro da súa xornada
ordinaria. 

O traballador/a deberá preavisar ao empresario con 15
días de antelación da data en que se reincorporará á
súa xornada ordinaria. 

As discrepancias xurdidas entre empresario e traballa-
dor/a sobre a concreción horaria e a determinación dos
períodos de goce previstos serán resoltos pola xurisdi-
ción competente a través do procedemento establecido
no artigo 138 bis da Lei de procedemento laboral. 

Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado di-
recto algún menor de 8 anos ou discapacitado físico,
psíquico ou sensorial , que non desenvolva unha activi-
dade retribuida, terá dereito a unha redución da xorna-
da ordinaria de traballo, coa diminución proporcional
do salario entre, polo menos un oitavo e un máximo da
metade da duración daquela. 

Terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coida-
do directo dun familiar, até o segundo grao de consan-
guinidad ou afinidade, que por razóns de idade, acci-
dente ou enfermidade non poida valerse por se mesmo,
e que non desenvolva actividade retribuida. 

A redución de xornada, completada no presente aparta-
do constitúe un dereito individual, dos traballadores/as,
homes ou mulleres. No entanto se dous ou mais traba-
lladores da mesma empresa xerasen este dereito polo
mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o
seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de fun-
cionamento da empresa.

As traballadoras e traballadores, por lactación dun fillo
menor de nove meses, poderán optar por acollerse ao ré-
xime anteriormente descrito por este motivo ou por ter
dereito a acumular ao permiso de maternidade, ao finali-
zar o mesmo, un período de 20 días naturais que, en caso
de acollerse a esta posibilidade, gozaranse inmediata-
mente despois da baixa maternal e na súa totalidade.

k) Igualmente o traballador/a, solicitándoo coa debida ante-
lación, terá dereito a dispor de 1 ata 7 días de licenza, non
retribuidas pola empresa, a gozar durante o ano natural. 

l) Todo traballador/a que unha vez iniciada a súa xorna-
da de traballo, e que no transcurso da mesma sentísese
enfermo, ou recibise notificación, de accidente ou en-
fermidade grave dalgún familiar até segundo grao, e ti-
vese que abandonar o seu posto de traballo, con poste-
rior xustificación médica, percibirá o importe total de
devandita xornada, sempre que traballase media. Nos
casos de licenza, esta comezará a cumprirse a partir do
día seguinte. 

m) Se por motivos de hospitalización de familiares, debida
a enfermidade grave ou por necesidades de operación,
establecésense quendas de estancia no hospital a fin de
atender ao enfermo, o traballador/a poderá gozar da
súa licenza por este concepto iniciándoa en data poste-
rior á do feito causante, a condición de que o solicite
nos termos a continuación establecidos e consúmaa
mentres perdure o mesmo período de hospitalización do
familiar do que se derivou a licenza. 

Nestes supostos o traballador/a terá dereito ao mesmo
número de días laborables de licenza que gozase en
caso do normal inicio da mesma. Para iso realizarase o
cálculo do número de días laborables que suporía a li-

cenza de comezar a súa goce o día en que se produciu o
feito causante. O traballador/a deberá comunicar e
acreditar á empresa a concorrencia do feito causante, a
súa intención de gozar a licenza en data posterior e si-
nalar os días laborables, que lle correspondan segundo
o cálculo anterior, nos que o faría. 
A finalización do goce deberá acreditar que durante os
días efectivamente gozados como licenza concorría a
hospitalización do familiar. 
As referencias que nos apartados anteriores do presente
artigo fanse ao cónxuxe, entenderanse feitos, así
mesmo, ao compañeiro/a que de maneira estable e en
situación de feito asimilable ao matrimonio conviva co
traballador/a, e previa certificación de convivencia que
acredite devandita situación. 

ARTIGO 10.—EXCEDENCIAS
Todo traballador/a fixo cunha antigüidade polo menos

dun ano na empresa terá dereito a que se lle recoñeza o si-
tuarse en excedencia voluntaria por un prazo non inferior a
catro meses e non maior de cinco anos. 

O/o traballador/a excedente cando a súa categoría se
atope entre os pertencentes aos grupos de persoal subalterno e
obreiro, terá dereito á reserva do seu posto de traballo duran-
te un período máximo de dous anos. A reincorporación á em-
presa haberá de ser solicitada cun preaviso de tres meses. 

Excepcionalmente, cando a solicitude de excedencia sexa
por un tempo máximo de dous anos, o traballador/a terá de-
reito a reintegrarse na empresa durante o prazo dos seis pri-
meiros meses de devandita excedencia, dispondo o empresario
dese mesmo prazo dos seis meses para proceder ao seu rein-
corporación. En todo caso, o traballador/a haberá de pór en
coñecemento do empresario a súa intención de volver á em-
presa cunha antelación mínima dun mes. Pasados os seis pri-
meiros meses do exercicio da excedencia sen que o traballa-
dor/a fixese uso do seu dereito xa non poderá volver á empre-
sa até esgotar o período total de excedencia solicitada.

As traballadoras e traballadores terán dereito a un perío-
do de excedencia de duración non superior a tres anos para
atender ao coidado de cada fillo/a tanto que o sexa por natu-
reza ou por adopción nos supostos de acollemento tanto per-
manente como preadoptivo a contar desde a data de nacemen-
to ou, no seu caso, de resolución xudicial ou administrativa. 

Tamén terán dereito a un período de excedencia de dura-
ción dous anos, os traballadores/as para atender ao coidado
dun familiar, até o 2º grao de consanguinidad ou afinidade, que
por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valer-
se por se mesmo, e non desenvolvan actividade retribuida. 

A excedencia contemplada no presente apartado constitúe
un dereito individual dos traballadores/as, homes ou mulleres,
no entanto se dúas ou mais traballadores/as da mesma empre-
sa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empre-
sario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns
xustificadas de funcionamento de empresa. 

Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo
período de excedencia, o inicio da mesma dará fin ao que, no
seu caso, viñese gozando. 

O período en que o traballador/a permaneza en situación
de excedencia conforme ao establecido neste artigo será com-
putable a efectos de antigüidade e o traballador/a terá dereito
á asistencia a cursos de formación profesional a cuxa partici-
pación deberá ser convocado polo empresario, especialmente
con ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano
terán dereito á reserva do seu posto de traballo. Transcorrido
devandito prazo a reserva quedará referida a un posto de tra-
ballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente. 

ARTIGO 11.—ASISTENCIA A CONSULTORIOS MÉDICOS 
Todos os/os traballadores/as terán dereito a tres horas re-

tribuidas pola empresa cada vez que haxan de asistir á con-
sulta do médico de cabeceira. Cando o médico de cabeceira
que lle correspondese ao traballador/a tivese o seu consultorio
en localidade distinta daquela en que prestan os seus servizos
os traballadores, estes disporán do tempo necesario. 

O/o traballador/a que haxa de acudir a un consultorio mé-
dico está obrigado a avisar anticipadamente á empresa, a cal,
porá a disposición do traballador/ao xustificante correspon-
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dente, que deberá devolver á empresa unha vez cumprimenta-
do polo médico. 

Para a súa asistencia á consulta do especialista, os traba-
lladores/as terán dereito a todo o tempo necesario previa pre-
sentación do volante do médico de cabeceira. Ademais terán
dereito a un día de asistencia ao especialista fóra da localida-
de. 

Así mesmo, terán dereito a un máximo de 9 horas retribui-
das ao mes para asistir ao consultorio médico con fillos meno-
res de 14 anos ou parentes discapacitados físicos ou psíquicos
calquera que sexa a súa idade, cun máximo de tres horas no
mesmo día, sempre que a súa xornada laboral sexa coinciden-
te co horario de consulta médica e co horario de traballo do
seu cónxuxe ou compañeiro/a. Os procesos de rehabilitación
non terán a consideración de consulta médica a efectos do de-
reito regulado anteriormente. 

CAPÍTULO III
MELLORA NAS CONDICIÓNS DE TRABALLO

ARTIGO 12.—CAMBIO DE POSTOS DE TRABALLO 
POR EMBARAZO

SUSPENSIÓN CON RESERVA DO POSTO DE TRABALLO 
No suposto de parto, a suspensión terá unha duración de

16 semanas, que se gozarán de maneira interrompida, amplia-
bles no suposto de parto múltiple en dúas semanas mais por
cada fillo/á partir do segundo. O período de suspensión distri-
buirase a opción da interesada sempre que 6 semanas sexan
inmediatamente posteriores a parto. No caso de falecemento
da nai, o pai poderá facer uso da totalidade ou, no seu caso,
da parte que reste do período de suspensión. 

Non obstante o anterior, e sen prexuízo das 6 semanas in-
mediatas posteriores ao parto de descanso obrigatorio para a
nai, no caso de que o pai e nai traballen, esta, ao iniciarse o
período de descanso por maternidade, poderá optar porque o
pai goce dunha parte determinada e ininterrompida do perío-
do de descanso posterior ao parto ben de forma simultánea ou
sucesiva co da nai, salvo que no momento da súa efectividade
na incorporación ao traballo da nai supoña unha rega para a
súa saúde. 

Nos supostos de adopción e acollemento tanto preadoptivo
como permanente, de menores de até 8 anos, a suspensión terá
unha duración de 16 semanas ininterrompidas, ampliable no
suposto de adopción ou acollemento múltiple en dúas sema-
nas mais por cada fillo a partir do segundo, contadas a elec-
ción do traballador/a, ben a partir da decisión administrativa
ou xudicial de acollemento, ben a partir da resolución xudi-
cial pola que se constitúe a adopción. A duración da suspen-
sión será, así mesmo, de 16 semanas en supostos de adopción
e acollemento de menores maiores de 8 anos de idade cando se
trata de menores discapacitados ou minusválidos ou que polas
súas circunstancias e experiencias persoais ou que por provir
do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción social
e familiar debidamente acreditadas polos servizos sociais
competentes. No caso de que a nai e o pai traballen, o período
de suspensión distribuirase a opción dos interesados, que po-
derán gozalos de forma simultánea ou sucesiva, sempre que
con períodos ininterrompidos e cos límites sinalados. 

Nos casos de goce simultáneo de períodos de descanso, a
suma dos mesmos non poderá excederse das 16 semanas pre-
vistas, nos apartados anteriores ou das que correspondan en
caso de parto múltiple. 

Os períodos aos que se refire o presente artigo poderán go-
zarse en réxime de xornada completa ou a tempo parcial, pre-
vio acordo entre os empresarios e os traballadores/as afecta-
dos/as, nos termos que reglamentariamente determínense. 

Nos supostos de adopción internacional cando sexa nece-
sario o desprazamento previo dos pais ao país de orixe do
adoptado, o período de suspensión, previsto para cada caso no
presente artigo, poderá iniciarse até 4 semanas antes da reso-
lución pola que se constitúe a adopción. 

PROTECCIÓN Á MATERNIDADE. 
1. A avaliación dos riscos a que se refire o artigo 16 da Lei

deberá comprender a determinación da natureza, o grao e a du-

ración da exposición das traballadoras en situación de embarazo
ou parto recente a axentes, procedementos ou condicións de tra-
ballo que poidan influír negativamente na saúde das traballado-
ras ou do feto, en calquera actividade susceptible de presentar
un risco específico. Se os resultados da avaliación revelasen un
risco para a seguridade e a saúde ou unha posible repercusión
sobre o embarazo ou a lactación das citadas traballadoras, o em-
presario adoptará as medidas necesarias para evitar a exposición
a devandito risco, a través dunha adaptación das condicións ou
do tempo de traballo da traballadora afectada. Devanditas medi-
das incluirán, cando resulte necesario, a non realización de tra-
ballo nocturno ou de traballo a quendas. 

2. Cando a adaptación das condicións ou do tempo de tra-
ballo non resultase posible ou, a pesar de tal adaptación, as
condicións dun posto de traballo puidesen influír negativa-
mente na saúde da traballadora embarazada ou do feto, e así
o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional da Se-
guridade Social ou das mutuas, co informe do médico do Ser-
vizo Nacional de Saúde que asista facultativamente á traba-
lladora, esta deberá desenvolver un posto de traballo ou fun-
ción diferente e compatible co seu estado. O empresario
deberá determinar, previa consulta cos representantes dos tra-
balladores/as, a relación dos postos de traballo exentos de ris-
cos a estes efectos. 

O cambio de posto ou función será levado a cabo de con-
formidade coas regras e criterios que se apliquen nos supostos
de mobilidade funcional e terá efectos até o momento no que
o estado de saúde da traballadora permita a súa reincorpora-
ción ao anterior posto. 

No caso de que, aínda aplicando as regras sinaladas no
parágrafo anterior, non existise posto de traballo ou función
compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto
non correspondente ao seu grupo ou categoría equivalente,
aínda que conservará o dereito ou conxunto de retribucións
do seu posto de orixe. 

3. Se devandito cambio de posto non resultase técnica ou
obxectivamente posible, ou non poida razoablemente esixirse
por motivos xustificados, poderá declararse o paso da traba-
lladora afectada á situación de suspensión do contrato por
risco durante o embarazo, contemplada no artigo 45.1º d) do
Estatuto dos traballadores, durante o período necesario para
a protección da súa seguridade ou da súa saúde e mentres per-
sista a imposibilidade de reincorporarse ao seu posto anterior
ou a outro posto compatible co seu estado. 

4. O disposto nos números 1 e 2 deste artigo será tamén de
aplicación durante o período de lactación se as condicións de
traballo puidesen influír negativamente na saúde da muller ou
do fillo/a e así o certifique o médico que, no réxime da Seguri-
dade Social aplicable, asista facultativamente á traballadora. 

5. As traballadoras embarazadas terán dereito a ausentar-
se do traballo, con dereito a remuneración, para a realización
de exames prenatales e técnicas de preparación ao parto, pre-
vio aviso ao empresario e xustificación da necesidade da súa
realización dentro da xornada de traballo. 

SITUACIÓN PROTEXIDA. 

Os efectos da prestación económica por risco durante o
embarazo. 

As mulleres embarazadas terán dereito a que se lle cambie de
posto de traballo a outro máis acorde co seu estado, non estando
obrigadas en ningún caso a desempeñar as súas funcións en lu-
gares radioactivos, infecciosos ou perigosos para o seu embarazo. 

Esta situación dará lugar a unha suspensión do contrato
de traballo cunha duración máxima de dezaseis semanas, re-
mitíndonos ao Decreto lei de 3 de marzo de 1989. Durante o
período citado a traballadora terá dereito ao abono das pres-
tacións económicas correspondentes, con cargo á Seguridade
Social e complementada até o 100% do salario como para o
caso de baixas por enfermidade ou accidente. 

ARTIGO 13.—CONTROL MÉDICO OBLIGATRORIO 

Todo o persoal comprendido no presente convenio terá de-
reito a unha revisión médica ao ano a cargo da empresa. 

Os recoñecementos médicos orientaranse preferentemente
ás enfermidades do sector, efectuándose dentro da xornada



48 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 80 — Miércoles 29 abril 2009

laboral do traballador/a e facendo entrega a estes do resulta-
do do recoñecemento. 

ARTIGO 14.—ROUPAS DE TRABALLO 
Naqueles casos que teñan problemas de adaptación á

roupa facilitada pola empresa, esta procurará que se adapte
ás necesidades do traballador/a. 

As empresas fornecerán 2 uniformidades aos traballadores
ben ao comezo do contrato do traballador ben ao comezo do
servizo da empresa, sen que neste caso sexa exixible unifor-
midade algunha a maiores durante un ano. 

Proverase a todos os traballadores/as de roupa de traballo
adecuadas para traballar en lugares radioactivos ou infeccio-
sos. Concederase a todo o persoal a adecuada e regulamenta-
ria roupa de traballo, mergulladores para o persoal masculino
e batas para o feminino cada seis meses, zapatillas cada tres
meses ou ben zuecos cada seis meses e luvas cada dez días. 

Aos cristaleiros proveráselles de roupas de auga.
Con carácter exclusivo para centros hospitalarios e clíni-

cas, bátalas poderán substituírse, de mutuo acordo e para
todo o persoal do centro de traballo, por chaquetilla e panta-
lón. 

ARTIGO 15.—VESTIARIOS 
As empresas virán obrigadas a solicitar aos seus clientes

que se facilite un cuarto apropiado ás necesidades do persoal. 

ARTIGO 16.—SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABALLO 
As empresas afectadas por este convenio colectivo, subs-

cribirán pólizas de seguro colectivo de accidentes de traballo
en favor de todos os/os traballadores/as que teñan máis de
media xornada e daqueles que, calquera que sexa a súa xor-
nada, realicen tarefas dun certo risco ou se dediquen de forma
habitual á limpeza de cristais a alturas superiores a 1,80 m., 

O resto dos traballadores/as, aqueles que non alcancen a
media xornada, tamén estarán incluídos na mencionada póli-
za, aínda que, neste caso, os capitais asegurados que se indi-
can, reduciranse á metade. Para os casos de traballadores e
traballadoras que non alcancen a media xornada nunha soa
empresa e que se atopen pluriempleados por empresas do sec-
tor, terán dereito ao pago das indemnizacións a que puidese
haber lugar, por parte de cada unha, segundo o disposto neste
artigo, con independencia de que o accidente se producise du-
rante o servizo a ela ou a outra das empregadoras. 

Dito seguro cubrirá, con carácter xeral, as seguintes ga-
rantías mínimas: 

— Morte ou invalidez total: 14.534,92 euros. 

— Invalidez absoluta ou gran invalidez: 17.764,89 euros. 

A data de entrada en vigor das indemnizacions anteriores,
será o primeiro día do mes seguinte da publicación no BOP

Devanditas continxencias deberán derivarse, en calquera
caso, de accidente laboral incluído o accidente in itínere e as
indemnizacións fixadas serán totalmente independentes da-
quelas que lles correspondan aos\/os traballadores/as en vir-
tude da lexislación vixente.

CAPÍTULO IV
ADSCRICIÓN DE PERSOAL

ARTIGO 17.—ADSCRICIÓN DO PERSOAL 
Primeiro.—Ao termo da concesión dunha contrata de lim-

peza, os traballadores/as da empresa contratista saínte, pasa-
rán a estar adscritos á nova titular de contrátaa, quen se su-
brogará en todos os dereitos e obrigacións, sempre que se dea
algún dos seguintes supostos. 

a) Traballadores/as en activo que presten os seus servizos
en devandito centro cunha antigüidade mínima dos
catro últimos meses, sexa cal for a modalidade do seu
contrato de traballo. 

b) Traballadores/as que no momento do cambio de titula-
ridade de contrátaa, atópense enfermos, accidentados,
en excedencia, así como traballadores/as acollidos á
xubilación parcial e traballadores con contrato de
substitución ou outra situación análoga, a condición de

que presten os seus servizos no centro obxecto de su-
brogación con anterioridade á suspensión do seu con-
trato de traballo e que reúnan a antigüidade mínima
establecida no apartado a). 

c) Traballadores/as que con contrato de interinidade,
substitúan a algún dos traballadores/as mencionados
no apartado anterior. 

d) Traballadores/as de novo ingreso que por esixencias do
cliente incorporáronse ao centro como consecuencia de
ampliación de contrato, dentro dos catro últimos meses. 

e) O persoal incorporado pola anterior titular a este cen-
tro de traballo dentro dos catro meses, seguirán perten-
cendo a devandita empresa e non se producirá a subro-
gación citada, salvo que se acredite a súa nova incorpo-
ración ao centro e á empresa. 

Segundo.—Todos os supostos anteriormente contemplados,
deberán acreditarse fehaciente e documentalmente pola empre-
sa saínte ao entrante, mediante os documentos que se detallan
ao final deste artigo, con polo menos 3 días de antelación ao co-
mezo do servizo por parte do entrante ou no prazo de 3 días
contados desde o momento en que a empresa entrante comuni-
que fehacientemente ao saínte e á Asociación Provincial de
Empresarios de Limpezas de Edificios e Locais de Pontevedra,
ser a nova adxudicataria do servizo. De non existir as citadas
comunicacións fehacientes por parte da empresa entrante, au-
tomaticamente e sen máis formalidades, se subrogará en todo o
persoal que presta os seus servizos no centro de traballo. 

En calquera caso, o contrato de traballo entre a empresa
saínte e os traballadores/as só se extingue no momento en que
se produza o dereito á subrogación do mesmo á nova adxudi-
cataria. 

Terceiro.—Non operará a subrogación no caso dun contra-
tista que realice a primeira limpeza e que non subscriba con-
trato de mantemento. 

Cuarto.—Se a subrogación dunha nova titular de contráta
implicase que un traballador/a realizase a súa xornada en
dous centros distintos, afectando a un só deles o cambio de ti-
tularidade de contráta, os titulares das mesmas xestionarán o
pluriemprego legal do traballador/a, así como o goce conxun-
to do período vacacional, abonándose pola empresa saínte a
liquidación por partes proporcionais das pagas corresponden-
tes. Esta liquidación non implicará a liquidación se continua
traballando para a empresa.

Quinto.—A aplicación deste artigo, será de obrigado cum-
primento ás partes que vincula, empresa cesante, nova adxu-
dicataria e traballador/a. 

Non desaparece o carácter vinculante deste artigo no caso
de que a empresa adxudicataria do servizo suspendese o
mesmo por un período inferior a dous meses; devandito perso-
al con todos os seus dereitos adscribirase á nova empresa.

Documentos a facilitar pola empresa saínte á empresa en-
trante: 

— Certificado do organismo competente de estar á corren-
te no pago da Seguridade Social. 

— Fotocopia das catro últimas nóminas mensuais dos tra-
balladores/as afectados. 

— Fotocopia do último contrato de traballo e as súas pró-
rrogas, no caso de existir.

— Fotocopia dos TC1 e TC2 de cotizacións á Seguridade
Social dos catro últimos meses.

— Relación de persoal na que se especifique nome e apeli-
dos, domicilio, número de afiliación á Seguridade So-
cial, antigüidade, xornada, horario, modalidade da súa
contratación e data de goce das súas vacacións. 

— Copia de documentos debidamente diligenciados por
cada traballador/a afectado/a en o que se faga constar
que este recibiu da empresa saínte a súa liquidación de
partes proporcionais dos seus haberes até o momento da
subrogación, non quedando pendente cantidade algun-
ha. Este documento deberá estar en poder da nova adxu-
dicataria na data de inicio do servizo como nova titular. 
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ARTIGO 18.—TRASLADO A CENTROS DE TRABALLO 

Co fin de evitar posibles actuacións unilaterais por parte
das empresas, cando un traballador/a leve dous meses ininte-
rrompidos prestando os seus servizos nun centro de traballo
da mesma empresa, quedará fixo, salvo que por parte da di-
rección do centro en que presta os seus servizos, existan quei-
xas razoadas e xustificadas con respecto ao cumprimento do
traballo do produtor. 

Cando por necesidade evidente da empresa de ocupalo
noutro centro de traballo por enfermidade, vacacións e de-
mais licenzas do persoal do seu persoal, devandito traslado
non poderá ser superior a trinta días dentro do mesmo ano. O
posto de traballo do trasladado non poderá ser ocupado. No
momento de proceder ao traslado, a empresa estará obrigada
a comunicarllo aos representantes legais dos traballadores/as
a fin de buscar a solución menos gravosa para o persoal. O
empresario estará obrigado, por outra banda, a respectar a
quenda que teña establecido/ao traballador/a, sempre que
este realizase xornada completa nun único centro de traballo
e existise outro centro de traballo co mesmo quenda.

ARTIGO 19.—MOBILIDADE XEOGRÁFICA 

Os traballadores, fixos de centro, non poderán ser trasla-
dados do mesmo a outro centro fóra da provincia. 

ARTIGO 20.—PECHE DE CENTRO DE TRABALLO 

No caso de que un centro de traballo peche e trasládese
dentro da mesma provincia a outro local, os traballadores/as
indefinidos, a tempo parcial ou completo, fixos do centro pe-
chado, terán un dereito preferente a ser adscritos ao novo cen-
tro até cubrir as necesidades contratadas para o mesmo. Exis-
tindo máis traballadores/as interesados en exercer este derei-
to preferente que postos no novo centro, a selección dos
mesmos farase seguindo un criterio de antigüidade, tendo
prioridade aqueles traballadores que teñan maior antigüidade
no centro pechado. 

Para o caso de que houbese cambio do titular de contrátaa
de limpeza, os traballadores que, en virtude do exercicio do
dereito contemplado no parágrafo anterior, queden adscritos
ao novo centro deberán ser subrogados pola nova empresa.
Para estes supostos, no caso de que houbese máis traballado-
res/as interesados no exercicio do dereito de adscrición prefe-
rente que postos a cubrir no novo centro, a selección dos mes-
mos farase seguindo o criterio de antigüidade arriba estable-
cido. 

Cando a prestación do servizo leve a cabo en comunidades
de veciños e estas decidan extinguir o contrato coa empresa,
volvendo contratar, dentro dos tres meses seguintes á extin-
ción, con calquera empresa de limpeza, sexa a mesma ou non,
esta virá obrigada a ofrecer, aos traballadores/as que no mo-
mento da extinción da anterior contrata viñan desenvolvido o
servizo, a posibilidade de ocupar o/os postos novamente con-
tratados. Existindo máis traballadores/as interesados en exer-
cer este dereito de adscrición preferente que postos requiri-
dos, a selección dos traballadores realizarase seguindo un cri-
terio de antigüidade, tendo prioridade aqueles traballadores
que tivesen maior antigüidade na comunidade de veciños de
que se trate. 

ARTIGO 21.—ALTAS NA SEGURIDADE SOCIAL 

A empresa estará obrigada a entregar aos traballadores/as
fotocopia do alta da mesma na Seguridade Social, para o que
disporá do prazo de dúas semanas desde a súa incorporación
ao traballo. 

Igualmente, a empresa estará obrigada a colocar fotocopia
dos boletíns de cotización nun taboleiro de anuncios nas ofici-
nas da mesma. 

Igualmente, a empresa está obrigada a facilitar ao comité
de empresa ou delegados/as de persoal, fotocopia dos boletíns
de cotización. 

ARTIGO 22.—LIQUIDACIÓNS 

As liquidacións carecerán de efectos liberatorios se, previa
petición escrita do interesado/a, non estivese visado polo co-
mité de empresa, delegado/a de persoal ou, na súa falta, polo
sindicato ao que estea afiliado o/o traballador/a. 

ARTIGO 23.—CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIOSAS 
Todas as condicións económicas e de calquera índole con-

tidas no presente convenio teñen carácter de mínimas, polo
que os pactos, cláusulas ou situacións implantadas polas em-
presas e que impliquen condicións máis beneficiosas para os
traballadores/as con respecto ao presente convenio, subsisti-
rán para aqueles que as veñen gozando, pero sen que poida
interpretarse que sobre as chamadas condiciones máis benefi-
ciosas, haxa que computarse o mejoramiento económico que
supón o presente convenio. 

ARTIGO 24.—ABSORCIÓN 
As melloras económicas contidas no seu conxunto no pre-

sente convenio compensarán ou absorberán aquelas melloras
que se produciron voluntariamente e que vingan así cualifica-
das na nómina polas empresas desde a firma do último. 

CAPÍTULO V
RETRIBUCIÓNS

ARTIGO 25.—SALARIOS 
As retribucións correspondentes ás distintas categorías do

persoal afectado por este convenio fíxanse nas táboas sala-
riais anexas (ANEXO II), dacordo co establecido nos acordos
reflectados no Anexo I.

O abono dos salarios deberá efectuarse nos días 30 ó 31 do
mes en que se perciban e, como máximo, o día 3 do mes se-
guinte. 

ARTIGO 26.—ANTIGÜIDADE 
Establécese un novo sistema de antigüedade, segundo o

seguinte:
ANTIGÜEDADE CONSOLIDADA.—Completados polos

traballadores e traballadoras os trienios iniciados ata o día
27/11/2008, a razón do 5% do salario base, tales dereitos eco-
nómicos pasarán a integrarse no concepto de Antigüedade
Consolidada. A devandita Antigüedade Consolidada terá os
efectos de antigüedade a os efectos das pagas extraordinarias.
A súas cuantías serán obxeto de negociación en futuros con-
venios.

NOVO CÓMPUTO DA ANTIGÜEDADE.—A partires da
data en que os traballadores e traballadoras consoliden os
trienios iniciados ata o día 27/11/2008, a antigüedade deven-
garáse por Cuatrienios, conforme á cuantía dos actuais trie-
nios (5% do Salario Base)

O aboamento retribuirase o mesmo mes no que se cumpra
a antigüedade, sempre e cando os cumpran antes do día 20 do
mes en cuestión; no caso de que se cumpran despois do día 21,
aboarase o mes seguinte.

ARTIGO 27.—PAGAS EXTRAORDINARIAS 
O persoal afectado por este convenio percibirá as gratifi-

caciones extraordinarias correspondentes a xullo e Nadal, na
contía, cada unha delas, dunha mensualidade de salario basee
do convenio máis antigüidade, no seu caso. Devanditas pagas
extraordinarias de xullo e Nadal serán percibidas na súa inte-
gridade, independentemente que o traballador estivese en si-
tuación de IT durante o período de deveño de cada unha
delas, e serán abonadas entre os días 10 e 20 dos respectivos
meses.

Igualmente percibirán entre os días 10 e 20 do mes de
marzo, unha paga de beneficios, na contía dunha mensualida-
de do salario basee do convenio, máis a antigüidade, no seu
caso. Devandita paga haberá de referirse ao ano natural ante-
rior, abonándose a prorrata dos días traballados, con todo,
esta paga percibirase na súa integridade, independentemente
de que o traballador/a estivese en situación de IT durante o
período de deveño de devandita paga. 

O persoal que goce de vacacións durante o mes de xullo
terá dereito a un anticipo do 90% do importe da paga ex-
traordinaria de xullo sinalada en parágrafo 1º.

Establécese unha Cuarta Paga Extraordinaria, con aplica-
ción nos seus efectos e pagamento no mes de Outubro, para
cada un dos anos de vixencia, na contía de 60 euros. Esta con-
tía é consolidable e non é acumulable. Nos posteriores conve-
nios negociaráse a contía da paga consolidada.
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ARTIGO 28.—PLUS DE TRANSPORTE E LOCOMOCIÓN 
Os traballadores/as afectados por este convenio percibían

en concepto de plus de transporte no ano 2008 a cantidade de
84,56 euros mensuais, efectuándose o seu deveño en 12 pagas.
Por cada día de ausencia ao traballo descontábase a cantida-
de de 3,80 euros. No ano 2009 percibirase a cantidade de
85,75 euros. Por cada día de ausencia ao traballo desontarase
a cantidade de 3,85 euros.

O plus de transporte e a súa penalización terán un aumen-
to para o ano 2010 do IPC real do ano 2009. 

Dadas as características especiais do sector o plus de
transporte abonarase a prorrata do tempo traballado, non
tendo este concepto a consideración de salario a ningún efec-
to, polo cal non se computará para o cálculo de antigüidade,
gratificaciones extraordinarias, paga de beneficios, etc., e
tampouco se percibirá cando se atope en situación de incapa-
cidade temporal, quedando así mesmo exento de cotización á
Seguridade Social.

Os/as traballadores/as que teñan que utilizar vehículos
para o traslado entre varios centros de traballo terán dereito
ao abono dun plus de transporte na cantidade que desembolse
en medios normais de locomoción.

ARTIGO 29.—PLUS DE ASISTENCIA 
No ano 2008, establecíase a cantidade de 60,19 euros men-

suais. Por cada día de ausencia ao traballo descontábase a
cantidade de 2,70 euros, non considerándose como ausencia, a
estes efectos, o descanso semanal ao que teña dereito o traba-
llador/a. Para o ano 2009 a cantidade será de 61,03 euros. Por
cada día de ausencia ao traballo descontarase a cantidade de
2,74 euros.

O plus de asistencia e a súa penalización terán un aumen-
to para o ano 2010 do IPC real do ano 2009.

Este plus de asistencia aboarase a prorrata do tempo tra-
ballado.

ARTIGO 30.—PLUS DE TOXICIDADE, PERIGO E
NOCTURNIDADE 
O plus fixado no apartado a) do artigo 53 da vixente orde-

nanza, sobre labores tóxicos ou perigosos, queda establecido
na contía do 30% do salario basee de cada categoría. 

O plus de nocturnidade previsto no apartado b) do mesmo
corpo legal, percibirase na contía do 35% sobre o salario
basee de cada categoría. Os/as traballadores/as de nova con-
tratación percibirano igualmente. 

Os/as traballadores/as que teñan dereito a percibir o plus
de nocturnidade percibirano na contía establecida no texto do
convenio e sobre o salario basee mensual de trinta días, sendo
abonado a prorrata do tempo traballado. 

O plus de perigo pagarase aos traballadores/as que habi-
tualmente presten servizos sobre estada, ou cos pés sobre es-
caleira situados a unha altura superior a 1 m 80 cm. 

Este plus abonarase por tempo efectivo de traballo. 

ARTIGO 31.—INCAPACIDADE TEMPORAL 
No caso de IT derivado de accidente laboral, tanto o acae-

cido no centro de traballo como o accidente in itinere, a em-
presa estará obrigada a completar a prestación económica da
Seguridade Social até o importe íntegro do seu salario basee
de convenio, máis a antigüidade, máis plus de asistencia e
máis o plus de nocturnidade, dende o primeiro día da baixa.

Por outra banda, nos supostos de IT, calquera que fose a súa
causa, que motiven a hospitalización do traballador/a, as empre-
sas completarán durante a hospitalización a prestación económi-
ca da Seguridade Social até o importe íntegro do seu salario con-
venio máis a antigüidade e plus de asistencia, no seu caso.

Se o traballador/a sufrise intervención cirúrxica, a obriga-
ción das empresas de complementar a prestación da Segurida-
de Social estenderíase ao período de convalecencia e cunha
duración máxima de noventa días naturais

ARTIGO 32.—ANTICIPO 
As traballadoras e os traballadores terán dereito a perci-

bir, sen que chegue o día sinalado para o cobro dos salarios,
anticipos a conta do traballo xa realizado, non podendo ser
superior ao 80% do realmente traballado. 

ARTIGO 33.—DIETAS

Os/as traballadores/as que por razóns de prestación de
servizo sexan desprazados a lugares de traballo situados fose
do municipio da súa residencia e que non teñan a condición
de traslado do artigo 40 do Estatuto dos traballadores, terán
dereito a unha indemnización polos gastos orixinados que re-
cibirá o nome de dietas, devengando media dieta cando o tra-
ballador/a deba realizar unha comida; dieta completa, cando
deba realizar dúas comidas, e dieta completa con pernocta-
ción cando deba efectuar dúas comidas e pasar a noite fose do
domicilio do traballador/a. 

A contía das dietas será a seguinte: 
Ano 2008. 
a) Media dieta: 16,26 euros/día. 
b) Dieta completa: 28,89euros/día. 
c) Dieta con pernoctación: 48,54 euros. 
Para os anos 2009 e 2010 incrementaranse estes conceptos

co IPC real do ano anterior. 

CAPÍTULO VI. ACCIÓN SOCIAL

ARTIGO 34.—XUBILACIÓN 

Os/as traballadores/as que cumpran a idade de 64 anos e
demais requisitos esixidos poderán acollerse á modalidade de
xubilación determinada no Real decreto lei 14/1981, de 20 de
agosto e Real decreto 1194/1985. Para ese efecto, as empresas
obríganse a contratar simultaneamente no lugar do\/da xubila-
do/á outro traballador/a que sexa titular do dereito a calquera
das prestacións económicas de desemprego ou novo demandan-
te do primeiro emprego, tal e como dispoñen as normas citadas.

A fin de contribuír á realización dunha política de promo-
ción de emprego que facilite o sostemento do mesmo e a con-
tratación de novos traballadores/as, a xubilación para o per-
soal fixo da empresa terá carácter de forzosa ao cumprir o
traballador/á idade ordinaria de xubilación fixada pola nor-
mativa de Seguridade Social, que á data da firma do presente
convenio está fixada nos 65 anos. 

Aqueles/as traballadores/as que, ao chegar a esta idade,
non teñan cumprido o período mínimo de cotización á Seguri-
dade Social para cursar dereito á referida prestación e/ou non
cumpra calquera outro requisito esixido pola lexislación vi-
xente en materia de pensión de xubilación na súa modalidade
contributiva, poderán continuar prestando servizos até cum-
prir todos os requisitos legais para ter dereito á citada presta-
ción, momento no cal causarán baixa de maneira inmediata. 

A empresa cubrirá o posto de traballo segundo necesidades
do servizo, non tendo que ser coincidente a xornada efectiva de
traballo do que se xubila coa do traballador/a entrante. 

ARTIGO 35.—MEDIDAS DE FOMENTO DE EMPREGO E
DA CONTRATACIÓN TEMPORAL.

Co fin de fomentar a contratación e debido aos límites a
estes impostos por mor das últimas modificacións lexislativas,
as partes acordan que a duración máxima do contrato even-
tual por circunstancias de produción será de 12 meses nun pe-
ríodo de 15. Poderán acollerse a esta disposición os contratos
que estean en vigor na data de publicación do presente conve-
nio e aínda non esgotasen a súa duración máxima. Tendo
unha indemnización de 8 días de salario por ano, segundo o
Real decreto 5/2001. 

As empresas poderán subscribir contratos de interinidade
para substituír aos traballadores/as que se acollan á opción
de acumular dúas semanas ao permiso por maternidade en
lugar da redución da xornada por lactación.

Nos casos en que os/as traballadores/as asinen baixas vo-
luntarias, non terán validez se non van acompañadas da firma
dun delegado/a de persoal ou membro do comité de empresa.

ARTIGO 36.—PROMOCIÓN DA RENOVACIÓN DE PERSOAIS 

Co obxectivo de incentivar aos traballadores e traballado-
ras na súa participación na creación de emprego novo a través
da renovación de persoais, aquel que solicite a baixa voluntaria
na empresa percibirá, de mutuo acordo entre ambas as partes: 
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Se a solicitase aos 60 anos: 6 meses de vacacións.

Se a solicitase aos 61 anos: 4 meses de vacacións. 

Se a solicitase aos 62 anos: 2 meses de vacacións. 

En todo caso, e de maneira automática, os
traballadores/as que soliciten a baixa voluntaria aos 63 ou
aos 64 anos terán dereito a disfrutar dous meses de vacacións,
disfrutando un mes de vacacións aqueles/as que o fagan ao
cumplir 65 anos.

ARTIGO 37.—XUBILACIÓN PARCIAL E CONTRATO 
DE SUBSTITUCIÓN 

1. Ao amparo do artigo 166.2 da Lei de seguridade social e
do artigo 12.6º do Estatuto dos traballadores, recoñécese aos
traballadores e traballadoras o dereito subxectivo de solicitar
da empresa a xubilación parcial e a redución de xornada no
límite máximo legalmente previsto segundo o publicado no
BOE do 5/12/07 cando se xunten os requisitos legalmente es-
tablecidos e, en especial, o da idade, que no poderá ser infe-
rior aos 60 años no ano 2008.

Ano 2009: 60 anos e 2 meses.

Ano 2010: 60 anos e 4 meses.

2. A solicitude deberase remitir á empresa ou empresas
cunha antelación mínima de tres meses á data prevista de xu-
bilación parcial. A empresa estudará a solicitude coa vista
posta nun acordo coa parte solicitante e, en todo caso, respon-
derá nun prazo máximo de trinta días. Nos casos de discre-
pancia entre as partes, remitirase a cuestión á comisión pari-
taria, que resolverá no ámbito das súas funcións e no prazo
máximo de trinta días. 

3. Dada a particularidade da actividade da empresa e as
súas prestacións de servizos a entidades públicas o que impli-
ca que poida haber cambios de titularidade na adxudicación
do servizo que se contrata, e tendo en conta que opera a su-
brogación empresarial, a empresa entrante ten a obrigación
de manter as condicións persoais e laborais que no seu día se
pactaron coa empresa saínte, talles como: xornada a reducir,
distribución de xornada ou pago de salario. Así mesmo a em-
presa saínte comprométese a facilitar toda a documentación
referente a estes traballadores/as especificando caso por caso
as condicións de cada traballador/a. 

4. As diferentes porcentaxes: Ano 2008:15 %, Ano 2009:
18%, e Ano 2010: 20%, da xornada que corresponde do traba-
llo efectivo acumularase nos meses inmediatamente seguintes
á xubilación parcial e a xornada completa, aínda cando a em-
presa poida optar por retribuir sen esixir a cambio a presta-
ción efectiva dos servizos e sen prexuízo da aplicación da se-
guinte escala de bonificacións: 

— Con trinta anos ou máis de antigüidade no sector, reco-
ñécese unha dispensa absoluta no traballo. 

— Con vinte anos de de antigüidade no sector e até trinta,
recoñécese unha dispensa do 75% do traballo. 

— Con dez anos de de antigüidade no sector e até vinte,
recoñécese unha dispensa do 50% do traballo. 

— Todo isto sen prexuízo do acordo ao que poidan chegar
os traballadores/as e a empresa. 

— Ata que o traballador xubilado parcialmente chegue á
idade ordinaria de xubilación, a empresa deberá man-
ter un contrato de substitución nos termos previstos no
artigo 12.6º do Estatuto dos traballadores. 

En supostos de pluriempleo do traballador/a xubilado/a,
as porcentaxes de redución de xornada vincularanse ao con-
trato sobre o que a empresa e o traballador/a conveñan a súa
modificación, sen que poida considerarse que se refira ao
total da xornada que fai o traballador/a en os seus distintos
empregos. En devanditos supostos de pluriempleo a compati-
bilidade entre o goce da xubilación parcial e os outros traba-
llos do pluriempleado rexeranse polo disposto no artigo 14.1º
a) do Real decreto 1131/2002, de 31 de outubro.

ARTIGO 38.—PERÍODO DE PROBA 

O período de proba quedará nun máximo de:

— 15 días para persoal non titulado.

— 3 meses para o persoal titulado.

CAPÍTULO VII
ACCIÓN SINDICAL

ARTIGO 39.—ACCIÓN SINDICAL E GARANTÍA 
DE CARGOS SINDICAIS 

En todo o relacionado con este tema estarase ao disposto
nos artigos 61 e seguintes do Estatuto dos traballadores, de-
terminándose que cando un representante legal deba saír da
empresa para exercer funcións de representación deberá co-
municalo á mesma o día anterior, salvo situacións excepcio-
nais que se haberán de xustificar posteriormente. Como xusti-
ficante será válido o comprobante do organismo oficiais ou o
da central sindical correspondente. 

Os/as delegados/as sindicais e de persoal terán 20 horas
mensuais retribuidas para realizar o seu labor de representa-
ción nas empresas con máis de 25 traballadores/as. 

Os sindicatos máis representativos poderán formar sec-
cións sindicais en todas as empresas de máis de 25 traballado-
res, como se estipula na Lei orgánica 11/1985, de 2 de agosto,
de liberdade sindical, teñan ou non representación no comité
de empresa. 

Será obrigatorio colocar un taboleiro de anuncios para a
información sindical, nas empresas que teñan centros de tra-
ballo con máis de 6 traballadores/as, que se axustará ao dis-
posto no Estatuto dos Traballadores. 

De acordo co establecido no artigo 68 e) do Estatuto dos
traballadores, en cada empresa poderase establecer a acumu-
lación do crédito horario dos representantes legais dos traba-
lladores/as (delegados/as de persoal ou membros do comité de
empresa) nun ou varios dos seus membros dunha mesma orga-
nización sindical, sen pasar o máximo total de noventa horas. 

Tanto o cedente como o cesionario do crédito horario de-
berán comunicar por escrito á dirección da empresa a cesión e
acumulación de horas, cunha antelación de 5 días, na que fi-
gurará o seguinte: 

- Nome do cedente e do cesionario. 
- Número de horas cedidas e período polo que se efectúa a

cesión, que haberá de ser por meses completos, até un máximo
dun ano. 

ARTIGO 40.—ASEMBLEAS 

Os traballadores/as dunha mesma empresa terán dereito a
reunirse en asemblea, unha vez ao mes e por un tempo máxi-
mo de dúas horas durante a xornada debendo comunicar á
empresa a súa celebración cunha antelación de 48 horas, salvo
situacións excepcionais de conflito ou folga, na que bastará
preavisar con 24 horas de antelación. 

ARTIGO 41.—FORMACIÓN 

As empresas de limpeza colaborarán coas organizacións
empresariais e sindicatos para a realización de cursos de for-
mación para os/as traballadores/as, segundo o acordo de for-
mación continua, sendo as organizacións empresariais e sindi-
catos os órganos autorizados e con competencias para desen-
volver devandito labor. 

Aos\/as traballadores/as que participen en cursos de for-
mación continua teránselles en conta estes a efectos de pro-
moción interna e de acceso a categorías superiores. 

ARTIGO 42.—LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS
LABORAIS 

Estarase ao disposto na Lei de prevención de riscos labo-
rais de 8 de novembro de 1995. 

COMITÉ DE SAÚDE LABORAL OU DELEGADOS DE PREVENCIÓN

O Comité de Saúde laboral, terá funcións efectivas no cen-
tro de traballo, con competencias en tódolos aspectos relacio-
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nados coa saúde laboral como son métodos de traballo, rit-
mos, horarios de traballo nocturno, etc. 

O Comité terá unha composición de carácter paritario. A re-
presentación da parte social estará composta dependendo do
número de delegados/as de prevención de cada Comité de Em-
presa,a representación da empresa será a mesma. Os/as delega-
dos/as de saúde laboral de cada central sindical terán os mesmo
dereitos e garantías cos membros do Comité de Empresa.

A empresa está obrigada a dar a este Comité de Saúde labo-
ral información relativa ás medidas de seguridade segundo
normas que a lexislación laboral prevé. Así mesmo, proverá a
tódolos/as traballadores/as dos medios necesarios para o desen-
rolo do seu traballo sen exposición nin riscos de ningunha clase

ARTIGO 43.—PARTES ASINANTES 
As partes asinantes do presente convenio son en represen-

tación dos traballadores, as centrais sindicais Comisións
Obreiras (CC.OO.), Unión Xeral de Traballadores (UXT) e
Confederación Intersindical Galega (CIG). 

En representación dos empresarios, Asociación Profesio-
nal de Empresas de Limpeza e a Asociación Provincial de Em-
presarios de Limpezas e Locais de Pontevedra. 

ARTIGO 44.—COMISIÓN PARITARIA
Para a interpretación e cumprimento das cláusulas deste

convenio, e en xeral para atender cantas cuestións derívense
da aplicación deste, establécese unha comisión paritaria que
estará integrada por 6 representantes empresariais e 6 dos
traballadores, todos eles de entre os integrantes da comisión
do convenio. 

Independentemente da interpretación e seguimento do
convenio, dita comisión reunirase polo menos unha vez cada
tres meses, durante a vixencia do presente convenio, co ob-
xecto de analizar e estudar a problemática do sector no seu
sentido máis amplo. 

Créase unha Comisión Paritaria do convenio, formada por
representantes de ambas as partes, e cuxa finalidade será a de
vixiar o cumprimento do convenio e da normativa laboral, en
xeral. 

Ante a importancia que poida ter para a resolución pacífi-
ca dos conflitos laborais a elaboración do Acordo Interprofe-
sional Galego sobre os procedementos extraxudiciais de con-
flitos colectivos de traballo (AGA), asinado entre a Confede-
ración de Empresarios de Galicia e as organizacións sindicais
CIG, CC.OO. e UXT, as partes asinantes deste convenio, du-
rante a vixencia do mesmo, acordan someterse ás disposicións
contidas no AGA nos propios termos en que están formuladas.

ARTIGO 45.—EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL 
As empresas de limpeza, non poderán contratar a través

de empresas de traballo temporal (ETT) tanto para substitu-
cións de vacacións, IT, etc. Así como, calquera posto novo de
traballo (ampliación de persoal, postos de nova creación, etc.). 

En calquera caso garantirán que os traballadores/as pos-
tos á súa disposición teñan os mesmos dereitos laborais e re-
tributivos que lles corresponden aos traballadores/as en apli-
cación do presente convenio. 

ARTIGO 46.—LEXISLACIÓN SUBSIDIARIA 
En todo aquilo que non quede determinado especifica-

mente no presente convenio, estarase ao disposto pola Acordo
Marco Estatal do Sector de Limpeza de Edificios e Locais de
19 de mayo sw 2005 (BOE 14/09/2005), e no que nela non
estea previsto ou regulado, serán de aplicación as normas es-
tablecidas na lexislación laboral xeral. 

Nos artigos 8º, 9º, 11º, reprodúcese a Lei de protección e
conciliación familiar, calquera cambio que afecte a devandita
lei modificará automaticamente estes artigos. 

ARTIGO 47.—DEREITOS LINGÜÍSTICOS 
E NORMALIZACIÓN DO GALEGO 
Os traballadores/as teñen dereito a levar a cabo a súa ac-

tividade laboral e profesional en lingua galega, como lingua
propia de Galicia (artigo 5.1º do Estatuto de autonomía), e a
recibir formación lingüística para mellorar o servizo ao públi-
co no seu posto de traballo. 

No seo da empresa a dirección e os representantes dos tra-
balladores/as fomentarán o uso da lingua galega nas activida-
des internas e nas súas relacións. 

ARTIGO 48.—RÉXIME DISCIPLINARIO PARA O ACOSO
SEXUAL MORAL E PSICOLOGICO
Todo comportamento ou situación que atente contra o res-

pecto á intimidade e/ou contra a liberdade dos\/as traballa-
dores/as, condutas de acoso sexual verbais ou físicos, serán
conceptuadas como faltas moi graves, graves ou leves en fun-
ción da repercusión do feito. Nos supostos en que leve a cabo
servíndose da súa posición xerárquica coa persoa ou coas per-
soas con contrato laboral non indefinido, a sanción aplicarase
no seu grao máximo.

O comité de empresa, os/as delegados/as de persoal, sec-
ción sindical e a dirección da empresa, velarán polo dereito á
intimidade do traballador/a afectado/a, procurando silenciar
a súa identidade, cando así sexa preciso.

ARTIGO 49.—EMPREGO FIXO 
As partes asinantes do presente convenio, en aras dunha

maior estabilidade no emprego, acordan fomentar a contrata-
ción indefinida, establecendo como persoal fixo mínima das
empresas o 40% do persoal total, entendendo por esta a media
dos últimos 12 meses. 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

PRIMEIRA
As diferenzas ou atrasos salariais producidos como conse-

cuencia da aplicación retroactiva dos efectos económicos
desde o 1 de xaneiro de 2008, serán abonados polas empresas
no prazo máximo de 45 días naturais a contar desde a data da
resolución do delegado provincial de traballo acordando a súa
inscrición no libro rexistro de convenios colectivos e a súa pu-
blicación no BOP de Pontevedra. 

SEGUNDA 
Ambas as partes someteranse á posible negociación do

convenio galego do sector. 

ANEXO I

En Vigo sendo as 13.30 horas do día 27 de novembro de 2008,
nos locais de INGAFOR, reunidos a representación sindical
e empresarial do Sector de Limpeza de Edificios e Locais
da provincia de Pontevedra. con motivo de ratificar e turnar
os preacordos alcanzados entre as partes e a representación da
Xunta de Galiza na persona da Directora Xeral de Relacións
Laborais da Consellería de Traballo na mesma data, e a súa
posterior ratificación polas Asambleas dos Traballadores
do Sector, elvándoos a acordos definitivos e finais para a súa
incorporación e integración no Texto do Convenio Colectivo.

CLÁUSULAS DO ACORDO

Interveñen en representación das Empresas do sector, as
Asociacions AELPO e ASPEL, e por parte da representación
Sindical, as Organizacións Sindicais CCOO, CIG e UGT de
Galiza.

Primeira.—A vixencia do convenio colectivo será para os
próximos 3 anos, rematando a súa vixencia o 31 de Decembro
do 2010.

Segunda.—En canto ao Salario Base, e unha vez actuali-
zado o salario base das táboas vixentes a 31 de decembro de
2007 co incremento do 1%, incrementarase para os anos e
contías seguintes:

— Ano 2008: 30 euros.
— Ano 2009: 40 euros, acumulados aos 30 euros anterio-

res
— Ano 2010: 40 euros, acumulados oos 30 e 40 euros ante-

riores.
Terceira.—Establécese unha Cuarta Paga Extraordinaria,

con aplicación nos seus efectos e pagamento no mes de outu-
bro, para cada un dos anos de vixencia, na contía de 60 euros.
Esta contía é consolidable e non é acumulable. Nos posterio-
res convenios negociarase a contía da paga consolidada.

Cuarta.—O plus de transporte e o plus de asistencia terán
un aumento para os anos de vixencia do convenio, do IPC
REAL do ano anterior. Idéntica tratamento terán as horas ex-
traordinarias.

Quinta.—As vacacións serán de un mes natural.
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Sexta.—Se establece un día de libre disposición para o
ano 2010.

Séptimo.—Completados polos traballadores e traballado-
res os actuais trienios en curso, adquirirán tales dereitos eco-
nómicos como condición “ad personam”. A continuación o
persoal devengará a antigüedade por cuatrienios, contarme as
contías dos actuais trienios.

Octavo.—A acumulación de lactación será de 20 días natu-
rais.

Noveno.—Se incorporo o plus nocturno a prestación deri-
vada por accidente laboral e enfermidade profesionais.

Décima.—Con este ACORDO queda desconvocada a folga
indefinida.

Undécima.—As partes asinantes quedan convocadas para
o día 5 de decembro de 2008 para a firma do Texto do Conve-
nio.

En proba de conformidade firman as persoas referencia-
das sendo as 14.00 horas do día 27 de noviembre de 2008.

ANEXO II
TÁBOA SALARIOS ACTUALIZACIÓN 1% CONVENIO 2007

LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS - PONTEVEDRA

CATEGORÍAS

Grupo I Persoal directivo y técnico

Subgrupo I. Persoal directivo

Director 1.812,45 
Director comercial 1.645,73 
Director administrativo 1.645,73
Xefe de RRHH 1.645,73
Xefe de compras 1.645,73
Xefe de servicios 1.645,73

Subgrupo II Personal titulado 

Titulado grado superior 1.304,97 
Titulado grado medio 1.159,29 
Titulado laboral o profesional 985,92 

Grupo II Personal administrativo

Xefe administrativo de primeira 1.232,46 
Xefe administrativo de segunda 1.152,71 
Caixeiro 1.043,97 
Oficial de primeira 985,93
Oficial de segunda 877,24 
Auxiliar 768,44 
Telefonista 760,80 

Grupo III Mandos intermedios

Encargado xeral 1.152,94
Supervisor o encargado de zona 1.043,98 
Supervisor o encargado de sector 957,06 
Encargado de grupo o edificio 827,96 
Responsable de equipo 794,73 

Grupo IV Personal subalterno

Ordenanza 760,81 
Almaceneiro 760,81 
Listeiro 760,81 

Grupo V Personal obrero

Especialistas, carretilleros e oficial de oficios varios 838,84 
Peón especializado y axudante de oficios varios 768,71 
Limpador o limpadora y peón de oficios varios 760,63 
Condutor-limpador 903,58 

TÁBOA SALARIOS PARA O ANO 2008
LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS - PONTEVEDRA

CATEGORÍAS

Grupo I Persoal directivo y técnico

Subgrupo I. Personal directivo 

Director 1.842,45 
Director comercial 1.675,73 
Director administrativo 1.675,73
Xefe de RRHH 1.675,73

Xefe de compras 1.675,73
Xefe de servicios 1.675,73
Subgrupo II Personal titulado 
Titulado grado superior 1.334,97 
Titulado grado medio 1.189,29 
Titulado laboral o profesional 1.015,92 

Grupo II Personal administrativo

Xefe administrativo de primera 1.262,46 
Xefe administrativo de segunda 1.182,71 
Caixeiro 1.073,97 
Oficial de primeira 1.015,93 
Oficial de segunda 907,24 
Auxiliar 798,44 
Telefonista 790,80 

Grupo III Mandos intermedios

Encargado xeral 1.182,94
Supervisor o encargado de zona 1.073,98 
Supervisor o encargado de sector 987,06 
Encargado de grupo o edificio 857,96 
Responsable de equipo 824,73 

Grupo IV Personal subalterno

Ordenanza 790,81 
Almaceneiro 790,81 
Listeiro 790,81 

Grupo V Personal obrero

Especialistas, carretilleros, y oficial de oficios varios 868,84 
Peón especializado y axudante de oficios varios 798,71 
Limpador o limpadora e peón de oficios varios 790,63 
Condutor-limpador 933,58 

TÁBOA SALARIOS PARA O ANO 2009
LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS - PONTEVEDRA

CATEGORÍAS

Grupo I Persoal directivo y técnico

Subgrupo I. Personal directivo

Director 1.882,45 
Director comercial 1.715,73 
Director administrativo 1.715,73 
Xefe de RRHH 1.715,73 
Xefe de compras 1.715,73 
Xefe de servicios 1.715,73

Subgrupo II Personal titulado 

Titulado grado superior 1.374,97 
Titulado grado medio 1.229,29 
Titulado laboral o profesional 1.055,92 

Grupo II Personal administrativo

Xefe administrativo de primeira 1.302,46 
Xefe administrativo de segunda 1.222,71 
Caixeiro 1.113,97 
Oficial de primeira 1.055,93 
Oficial de segunda 947,24 
Auxiliar 838,44 
Telefonista 830,80 

Grupo III Mandos intermedios

Encargado xeral 1.222,94
Supervisor o encargado de zona 1.113,98 
Supervisor o encargado de sector 1.027,06 
Encargado de grupo o edificio 897,96 
Responsable de equipo 864,73 

Grupo IV Personal subalterno

Ordenanza 830,81 
Almaceneiro 830,81 
Listeiro 830,81 

Grupo V Personal obrero

Especialistas, carretilleros, e oficial de oficios varios 908,84 
Peón especializado e axudante de oficios varios 838,71 
Limpador o limpadora y peón de oficios varios 830,63 
Condutor-limpador 973,58 
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TÁBOA SALARIOS PARA O ANO 2008
LIMPEZA DE EDIFICIOS E LOCAIS - PONTEVEDRA

CATEGORÍAS

Grupo I Persoal directivo y técnico

Subgrupo I. Personal directivo

Director 1.922,45 
Director comercial 1.755,73 
Director administrativo 1.755,73
Xefe de RRHH 1.755,73
Xefe de compras 1.755,73
Xefe de servicios 1.755,73

Subgrupo II Personal titulado 

Titulado grado superior 1.414,97 
Titulado grado medio 1.269,29 
Titulado laboral o profesional 1.095,92 

Grupo II Personal administrativo

Xefe administrativo de primeira 1.342,46 
Xefe administrativo de segunda 1.262,71 
Caixeiro 1.153,97 
Oficial de primeira 1.095,93 
Oficial de segunda 987,24 
Auxiliar 878,44 
Telefonista 870,80 

Grupo III Mandos intermedios

Encargado xeral 1.262,94
Supervisor o encargado de zona 1.153,98 
Supervisor o encargado de sector 1.067,506
Encargado de grupo o edificio 937,96 
Responsable de equipo 904,73 

Grupo IV Personal subalterno

Ordenanza 870,81 
Almaceneiro 870,81
Listeiro 870,81

Grupo V Personal obrero

Especialistas, carretilleros, e oficial de oficios varios 948,84 
Peón especializado y axudante de oficios varios 878,71 
Limpador o limpadora y peón de oficios varios 870,63 
Condutor-limpador 1.013,58

Vigo, 14 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004390

——————

REVISIÓN SALARIAL

Vista a acta da táboa salarial para o ano 2009 do convenio
colectivo do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, con nº de
código 3600505, que tivo entrada no rexistro único do edificio
administrativo da Xunta de Galicia en Vigo o día 01-04-2009,
subscrita pola comisión paritaria do convenio, en data 31-03-
2009, e de conformidade co disposto na disposición final pri-
meira do convenio colectivo, e no art. 90, 2 e 3, do Real decre-
to lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real de-
creto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e depósito de
convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/82, do 24
de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administra-
ción do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en mate-
ria de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de
convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE DERIVADOS
DEL CEMENTO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASISTENTES

CC.OO.

— D. Francisco J. Boullosa Glez.

— D. Antonio Prado Vázquez

U.G.T.

— D. José Carlos Rodríguez del Río

— D. Manuel Martínez Pérez

— D. José Manuel G. Araujo

— D. Jesús Giradles García

C.I.G.

— D. Alberto Fernandez Campo.

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL

— D. Alfonso Magán

— Dña. Leticia Perez

— D. José María Dios

— D. Francisco García Carrillo.

… En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial
de Empresarios de Pontevedra, siendo las 10:30 horas del día
31 de marzo de 2009, se reúne la Comisión Paritaria del Con-
venio Colectivo de Trabajo del sector de Derivados de cemen-
to de la Provincia de Pontevedra con el objeto de aplicar la
cláusula de revisión salarial establecida en el convenio para el
año 2009. Asisten las personas arriba indicadas.

… Se acuerda la firma de las tablas correspondientes a
2009 con un incremento respecto a las tablas de 2008 del IPC
previsto por el Gobierno más el 1,4. Este incremento tendrá
efectos retroactivos a 1 de enero de 2009, tal como se recoge
en la disposición final –A– del Convenio Provincial de Deriva-
dos del Cemento de la Provincia de Pontevedra.

En el caso que se produzcan acuerdos en la Comision Pa-
ritaria del Convenio General de este sector, la comisión Pari-
taria Provincial se reunirá a los efectos de tratar sobre los
mismos.

Se adjunta como anexo I la tabla salarial vigente de 2009.
La CIG, estando presente en esta reunión, no firma el acta,

por no haber firmado el Convenio Provincial.
… Se acuerda su remisión a la Autoridad laboral al objeto

de su registro y posterior publicación en el DOG y BOP.
… Se da por terminada la reunión a las dieciocho horas

del día indicado, no habiendo más asuntos que tratar.

ANEXO I.—TABLA 2009

COMPLEMENTOS PAGAS EXTRAS

GRUPO SALARIO CONVENIO NO SAL JULIO NAVIDAD 
REMUNERACION

ANUAL (1)

1 2.159,12 7,10 5,22 1.953,30 1.953,30 29.816,03

2 1.833,40 6,08 5,22 1.662,03 1.662,03 25.324,79

3 1.287,41 4,46 5,22 1.173,38 1.173,38 17.795,68

4 1.146,85 3,99 5,22 1.048,10 1.048,10 15.858,40

5 1.112,12 3,88 5,22 1.017,01 1.017,01 15.379,41

6 1.077,20 3,77 5,22 985,68 985,68 14.897,72

7 1.043,12 3,67 5,22 954,30 954,30 14.426,02

8 1.023,86 3,53 5,22 938,14 938,14 14.162,56

(1) En la columna de Remuneración Anual se sumaron los 12 meses más las dos pagas
extraordinarias. Para hacer la retribución total anual se deberán sumar tanto el com-
plemento de convenio y el no salaria, como la antigüedad consolidada, se es el caso. 

* Dieta con pernocta: 47,71 euros 

* Dieta sin pernoctación: 27,49 euros

Vigo, 14 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004385

——————



Nº 80 — Miércoles 29 abril 2009 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 55

CALENDARIO LABORAL
Vista a acta polo que se establece o calendario laboral para o

ano 2009 do convenio colectivo do sector de DERIVADOS DO
CEMENTO, con nº de código 3600505, que tivo entrada no rexis-
tro único do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Vigo
o día 27-03-2009, subscrita pola comisión negociadora do con-
venio, en data 26-03-2009, e de conformidade co disposto no art.
90, 2 e 3, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos tra-
balladores, Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro
e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto
2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da
Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia,
en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:
Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de

convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE DERIVADOS
DEL CEMENTO DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASISTENTES

CC.OO.

— D. Francisco J. Boullosa Glez.
— D. Antonio Prado Vázquez

U.G.T.

— D. José Carlos Rodríguez del Río
— D. José Domínguez Maceira
— D. José Manuel G. Araujo
— D. Jesús Giradles García

C.I.G.

— D. Alberto Fernández Campo

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL

— D. Roberto Rabuñal
— D. Alfonso Magán
— Dña. Leticia Pérez
— D. José María Dios

… En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial
de Empresarios de Pontevedra, siendo las diecisiete horas del
día 26 de marzo de 2009, se reúne la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Derivados de
cemento de la Provincia de Pontevedra con el objeto de fijar
los días festivos de Convenio de 2009. Asisten las personas
arriba indicadas.

… Se fijan como días festivos de Convenio:
— 8 de abril de 2009
— 24 de julio de 2009
— 24 y 31 de diciembre de 2009

…  Se acuerda su remisión a la Autoridad laboral al obje-
to de su registro y posterior publicación en el DOG y BOP.

… Se da por terminada la reunión a las dieciocho horas
treinta minutos del día indicado, no habiendo más asuntos que
tratar.

Vigo, 14 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004384

——————

REVISIÓN SALARIAL
Vista a acta da táboa salarial para o ano 2009 do convenio

colectivo da empresa CLUB DE CAMPO DE VIGO, con nº de
código 3600302, que tivo entrada no rexistro único do edificio
administrativo da Xunta de Galicia en Vigo o día 03-03-2009,
subscrita en representación da parte económica por unha re-
presentación da empresa, e, da parte social polos, delegados
de persoal, en data  15-01-2009, e de conformidade co dispos-
to no artigo 3º do convenio colectivo, e no art. 90, 2 e 3, do

Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballado-
res, Real  decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e de-
pósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto
2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos
da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de
Galicia, en materia de traballo, esta  delegación provincial,

ACORDA:
Primeiro.—Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de

convenios colectivos de traballo, obrante nesta delegación
provincial, e a notificación ás representacións económica e social
da comisión negociadora.

Segundo.—Ordenar o seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.—Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LAS PARTES, SOCIAL 
Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA “CLUB DE CAMPO DE VIGO”

SOBRE REVISIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL AÑO 2009

A las dieciseis horas del día quince de Enero del año dos mil
nueve, se reúnen por la parte económica: D. Manuel Sanjurjo
Blein, D. José Mª Criado del Rey Tremps y Dña. June Pike Ten-
nant y por la parte social: D. Manuel Fernández Alfaya, D. Hi-
pólito Rodríguez Vietez y D. Sebastián Palmas Otero, en la Sala
de Juntas del edificio social de la Empresa.

Se reúnen ambas partes para proceder a la actualización de
la revisión salarial del año 2009, según lo aprobado en el Conve-
nio Colectivo de esta Empresa, suscrito en fecha veintisiete de
Marzo del año 2008.

Como resultado de dicha revisión, se acuerda lo siguiente:

1º La tabla salarial para el año 2009, queda actualizada
con un incremento del 1,7%, correspondiente al I.P.C.
del año 2008 + 0,30, tal y como estaba previsto en el ar-
tículo 3 del Convenio Colectivo en vigor.

2º El Plus de asistencia para 2009, para a ser 2,16 € y el de
locomoción 4,06 €, como consecuencia de la aplicación
del porcentaje de la revisión detallado en el número an-
terior.

3º Las horas extraordinarias se incrementan en 1,7%
para el año 2009.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión,
la cual firmamos en el día de la fecha.

TABLA SALARIAL AÑO 2009
CATEGORIAS                                     SALARIO BRUTO                   GRAT. VOL. ABS.

Personal Administrativo
Gerente 2.221,18 € ————  
Oficial 1ª 1.040,89 € 121,63 €
Oficial 2ª 863,63 € ————
Auxiliar Administrativo 666,55 € ————
Aspirante Advo. (17 años) S.M.I. ————
Aspirante Advo. (16 años) S.M.I. ————

Personal Subalterno
Conserje 793,54 € 103,82 €
Ayudante de conserje 783,23 € ————
Portero 661,62 € ————
Botones (17 años) S.M.I. ————
Botones (16 años) S.M.I. ————
Cuidador de pistas 783,23 € ————

Personal Obrero
Jardinero 842,69 € ————
Vigilante Nocturno 783,23 € ————
Especialista 783,23 € ————
Peón 716,84 € ————
Encargada Limpieza 739,08 € 329,36 €
Limpiadora 739,08 € ————

Personal Bar-Restaurante
Encargado 1.560,00 € 177,04 €
Subencargado 1.118,92 € 177,04 €
Camarero 783,23 € ————
Ayudante Camarero 739,08 € ————
Aprendiz Camarero (17 años) S.M.I. ————-
Aprendiz Camarero (16 años) S.M.I. ————
Jefe de cocina 1.230,10 € ————
Cocinero 947,66 € ————
Ayudante de cocina 739,08 € ————
Pinche de cocina 739,08 € ————
Pinche de cocina (17 años) S.M.I. ————
Pinche de cocina (16 años) S.M.I. ————

Vigo, 13 de abril de 2009.—O delegado provincial, Pedro
Borrajo Rivas. 2009004374


