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Signatura del nou
Conveni Agropecuari 2015-2017
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Finalment, després d’un llarg període de negociacions
s’ha signat el nou Conveni Agropecuari, on l’Institut
Agrícola ha tingut un paper rellevant tant en la
negociació com en les comissions de treball per a la
seva adaptació a la normativa laboral vigent.
En l’actualitat continuava vigent en règim d’ultraactivitat
l’anterior conveni que havia de finalitzar al 2014.
El nou conveni té efectes retroactius per l’any 2015 i
incorpora diferències notables ja que preveu l’adaptació
del mateix en allò que preveu la norma laboral que
n’estableix l’establiment dels salaris a través de
l’adscripció dels treballadors als diferents Grups
Professionals i Àrees Funcionals.
En matèria d’increments salarials s’ha arribat al
següent acord en relació a l’anterior conveni.
• Increment retroactiu per a l'anualitat 2015: 0%
• Increment per a l'anualitat 2016: 1%
• Increment per a l'anualitat 2017: 1%
No hi ha prevista cap clàusula de revisió salarial ni
d’indexació a l’IPC, restant l’increment pactat equivalent
a un 0,666% anual.
Així mateix, es pacta la incorporació d’un permís de 8
hores/any per poder acompanyar a visites mèdiques per
familiars de primer grau, però amb l’obligació d’aportar
un justificant d’assistència a la visita.
Pel que fa a la Classificació Professional, aquesta
incorporarà una taula d’equivalències a fi de millorar
l’adaptació de tothom, ja que implica la desaparició
de les antigues categories salarials, si bé val a dir que
s’ha aconseguit mantenir el mateix nombre de Grups
Professionals que nivells salarials tenia l’antic conveni.
Dins les Àrees Funcionals el nou conveni diferencia
les següents:
•
•
•
•

Àrea Tècnica
Àrea d’Administració
Àrea Comercial
Àrea de Producció

A nivell orientatiu, restant pendents dels canvis de
darrera hora, en passar a aprovació del Departament
de Treball, els Grups Professionals acordats es
corresponen amb:
Grup Professional 1
Inclou els treballadors que, en possessió d’un títol
superior, compleixen funcions o realitzen treballs
adequats a la seva preparació professional, en virtut
del contracte de treball concertat per raó del seu
títol i amb plena responsabilitat davant la Direcció
de l’empresa.
Grup Professional 2
Inclou els treballadors que en possessió d’un títol de
grau mig, treballen a les ordres del personal de grau
superior o de la Direcció que desenvolupen funcions
o treballs propis de la seva categoria, segons les
dades i condicions tècniques exigides d’acord amb
la naturalesa de cada lloc de treball.
S’equipara al tècnic especialista agropecuari, essent
les seves funcions i responsabilitats les d’estudiar
tota classe de projectes, desenvolupar tots els
treballs que calgui realitzar i preparar les dades
necessàries per a l’organització del treball de les
altres categories.
Grup Professional 3:
Càrrec de l’empresa que, sota la dependència
directa de la Direcció, Gerència o Administració,
assumeix el comandament o responsabilitat de l’àrea
administrativa o la de producció, tenint al seu càrrec
de manera personal i directa la vigilància i direcció de
les diferents tasques que es realitzen en l’empresa.
Tenen la responsabilitat d’orientar, distribuir i donar
unitat al treball personal, així com el control sobre
eines i útils, materials, subministraments i rendiment
del personal.
Grup Professional 4:
Inclou els treballadors que tenen domini de l’ofici en
l’àrea funcional de l’empresa a la que estan destinats,
realitzant les tasques encomanades amb iniciativa

Realitzant les tasques següents o similars
• De caràcter administratiu com caixer de cobrament
i pagaments sense signatura; plantejar, subscriure
i estendre factures amb la complexitat en el seu
plantejament i càlcul; realitzar estadístiques;
efectuar assentaments comprables; redactar
correspondència amb iniciativa pròpia en
assumptes que no excedissin en importància als
de simple tràmit; verificar les liquidacions i càlculs
de nòmines i liquidacions a la Seguretat Social i
altres tasques administratives anàlogues.
• De prestar servei amb un tractor o amb maquinària
agrícola que s’utilitzi en l’explotació o magatzem,
tenint al seu càrrec la seva cura i conservació,
amb coneixements pràctics i titulació necessaris.
• De prestar treballs en tasques pròpies d’un ofici
clàssic de la indístria o dels serveis (Com tasques
de paleta, fuster, mecànic, conductor, etc.) que
tinguin caràcter de complementàries o auxiliars
de les feines bàsiques constitutives de l’explotació
agropecuària.
Grup Professional 5:
Inclou els treballadors que mitjançant una pràctica
continuada, realitzen tasques per a les quals calen
coneixements i preparació qualificades com a propis
de tasques especifiques sota supervisió.
Realitzant les tasques següents o similars:
• De caràcter administratiu com la de treballs
elementals d’oficina, d’administració i arxiu,
mecanografia, atenció al telèfon.
• De guardar, guiar i pasturar els animals a l’aire
lliure.
• De tallar o treure les branques supèrflues dels
arbres.
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• De realitzar els tractament fitosanitaris amb
maquinària bàsica i/o manual, com ara sulfatar.
• Trasllat ocasional de maquinària.
• Preparació, utilització i neteja d’instruments i
material de laboratori.
• Aplicació dels procediments de recollida i
tractament de dades, aplicació de tècniques i
anàlisis simples.
• Utilització d’aparells, instruments i reactius per a la
verificació de la qualitat dels materials i productes,
sempre sota supervisió d’un superior.
• D’envasar, etiquetar, preparar comandes,
seleccionar fruita.
• De vigilància i manteniment bàsic d’una o vàries
finques.
• De vigilància i neteja de les dependències, del
menjar dels treballadors i de la cura i alimentació
del ramat, quan les dimensions de l’explotació
no precisin de personal dedicat exclusivament
a qualsevol d’aquestes atencions disposant
d’habitatge a la finca o a l’explotació per a ell i
persones de la seva família, si en tingués.

Grup Professional 6:
Inclou als treballadors majors de 18 anys que
executen treballs per als que no cal cap preparació
prèvia ni coneixements específics. Presten serveis
que s’executen segons instruccions concretes,
clarament establertes, amb alt grau de dependència,
que requereixen preferentment esforç físic i/o atenció.
Bàsicament es dediquen a tasques manuals.
En aquelles empreses que fan venda directa dels
seus productes realitzaran les tasques pròpies
d’aquest grup dintre de la seva jornada laboral.
Grup Professional 7:
Treballadors menors de 18 anys que desenvolupen
funcions similars a les de Grup 6 o que treballen en
tasques administratives bàsiques, a fi d’iniciar-se en
les funcions peculiars d’aquests.
Les anteriors categories professionals que establia
el Conveni Agropecuari, que s’ubicaven en 7 nivells
salarials, han estat encabides en els 7 Grups
Professionals acordats, se’ns perjudici que en virtut
de les funcions desenvolupades ara calgui revisar cas
per cas en quin Grup Professional queden enquadrats
els treballadors de l'empresa, i en particular solucionar
les discrepàncies que puguin sorgir del fet que un
treballador no quedi correctament enquadrat en un
grup de resultes de realitzar funcions de diferents grups
durant una part de la seva jornada.
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i assumint la seva amb plena responsabilitat.
Així com els que disposen dels coneixements
pràctics i titulació necessaris per prestar serveis
administratius, de venta, de conducció de maquinària
agrícola o de vehicles tenint al seu càrrec la seva
cura i conservació.
Compren també els treballadors que, en possessió
d’un ofici clàssic de la indústria o dels serveis, són
contractats per prestar habitualment treballs en
tasques pròpies de la seva professió, que tinguin el
caràcter de complementàries o auxiliars de les feines
bàsiques constitutives de l’explotació agropecuària.
Tanmateix, s’inclouen aquells operaris de les
comunitats de regants que realitzin funcions de
telecontrol, de vigilància de les tasques de reg, de
manteniment dels canals i sèquies o tasques similars,
del seguiment, conducció i canalització de l’aigua.
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