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GREMI D'INSTAL.LADORS DE GIRONA 
  
Circular núm.: 47 
Girona, 29 de juliol de 2016 
  

Signat el Conveni del metall comarques gironines 
per als anys 2016 i 2017 

  

Amb data 28 de juliol de 2016, les representacions respectives de les Centrals Sindicals
(CCOO i UGT) i de la representació empresarial (FEG-METALL/PIMEC, CORVE i el Gremi 
d’Instal·ladors) s’han reunit i procedit a la signatura del Conveni Col·lectiu de Treball per a 
les Indústries Siderometal·lúrgiques de la Província de Girona per als anys 2016 i 2017. 
  
El conveni signat contempla els següents acords: 
  

 Vigència: 2 anys: 2016 i 2017. 
 Increment salarial: 

o Any 2016: 1,5% 

o Any 2017: 1,5% 

 Clàusula de compensació i absorció. Excepcionalment durant l’any 2017 es deixa en
suspens la compensació i absorció per aquelles empreses que l’hagin aplicat durant els anys
2015 i 2016. 

  
A més a més s’ha adequat l’articulat a les disposicions vigents i corregit el redactat de les 
llicències per fer-lo més entenedor i de fàcil comprensió. 
  
La vigència d’aplicació de les Taules Salarials signades per als anys 2016 i  2017 seran amb 
els efectes de l’1 de gener del respectiu any. 
  
En quan a l’aplicació legal i obligatòria del conveni signat serà a partir de la seva publicació
al BOP. 
  
  
Un cop sigui publicar en el BOP, us enviarem el text complert del Conveni i les taules salarials,
que s’hauran d’aplicar com a màxim als trenta dies de la data de publicació.  
  
  
GREMI INSTAL·LADORS DE GIRONA 
Tel. 972 213 566 



 

 

 

 
Signat el Conveni del metall  
comarques gironines per als anys 2016 i 
2017 

 
Amb  data  28  de  juliol  de  2016,  les  representacions  respectives  de  les 

Centrals  Sindicals  (CCOO  i  UGT)  i  de  la  representació  empresarial  (FEG‐

METALL/PIMEC, CORVE i el Gremi d’Instal∙ladors) s’han reunit i procedit a 

la  signatura  del  Conveni  Col∙lectiu  de  Treball  per  a  les  Indústries 

Siderometal∙lúrgiques de la Província de Girona per als anys 2016 i 2017. 

El conveni signat contempla els següents acords: 

 Vigència: 2 anys: 2016 i 2017. 
 Increment salarial: 

o Any 2016: 1,5% 
o Any 2017: 1,5% 

 Clàusula de compensació i absorció. Excepcionalment durant l’any 2017 
es deixa en suspens la compensació i absorció per aquelles empreses que 
l’hagin aplicat durant els anys 2015 i 2016. 
 

A més a més s’ha adequat l’articulat a les disposicions vigents i corregit el 
redactat de les llicències per fer‐lo més entenedor i de fàcil comprensió. 
 
La vigència d’aplicació de les Taules Salarials signades per als anys 2016 i  
2017 seran amb els efectes de l’1 de gener del respectiu any. 
 
En quan a l’aplicació legal i obligatòria del conveni signat serà a partir de la 
seva publicació al BOP. 
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