
 
 

 

 

GUIA ORIENTATIVA DE POSSIBLES CONVENIS COL·LECTIUS SECTORIALS D’APLICACIÓ A LES ACTIVITATS OBJECTE DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

 

La Comissió de Convenis Col·lectius és un òrgan especialitzat del Consell de Relacions Laborals (CRL) amb funcions, entre d’altres, 

consultives i d’assessorament sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius. (Article 12.3e de la Llei 1/2007 del 5 de juny, del Consell de 

Relacions Laborals i Decret 245/2013, de 5 de novembre). 

 

D’acord amb la nova llei de contractes del sector públic, els documents en què es formalitzin els contractes que subscriguin les entitats del 

sector públic, han d’incloure, necessàriament, l’obligació de l’empresa contractista de complir, durant tot el període d’execució del contracte, 

les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable (article 35.1 n de la Llei 9/2017). Concretament, seran d’aplicació els següents 

articles de la Llei 9/2017 que fan referència al compliment dels convenis col·lectius sectorials: article 101 sobre el valor estimat del contracte, 

article 102 referent al preu, article 149 d'ofertes anormalment baixes, article 202 sobre condicions especials d'execució de caràcter social i 

l’article 122.2 sobre els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. 

  

És per això que la Comissió de Convenis Col·lectius posa a disposició de les entitats del sector públic, mitjançant aquesta Guia, una relació 

orientativa d’equivalències entre les activitats principals objecte de contractació identificades anualment per la Junta Consultiva de 

Contractació Pública, i els convenis col·lectius sectorials (UGT) aplicables, segons els àmbits funcionals descrits. 

 

Atès que l'objecte del contracte, en la majoria de les ocasions, no descriu amb detall l'activitat concreta, en cas de dubte, i segons la darrera 

modificació del Reglament Intern de la Comissió tècnica de negociació col·lectiva, s'estableix la possibilitat que les Administracions Públiques 

puguin fer una consulta a la Comissió de Convenis Col·lectius del CRL a fi de determinar el conveni col·lectiu sectorial d'aplicació aportant en 

la consulta informació detallada de l'activitat concreta que es licita. 

 

 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=450502
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=450502
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=647901&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/detalls/noticia/contractes_sector_public
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/contractacio-publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/contractacio-publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/


 
 

CONVENIS COL·LECTIUS D'APLICACIÓ EN RELACIÓ A L'OBJECTE DEL CONTRACTE  

Agrupació Objecte del contracte CONVENI SECTORIAL  

Altres serveis   

Altres serveis (no inclosos en els següents) 

Si són activitats principalment de tipus administratiu en general (que inclou 
la gestió de serveis administratius ) i/o en oficines i despatxos, el CC 
d'oficines i despatxos (codi número 79000375011994); per serveis 
d'instal·lació i manteniment d'enllumenat públic, el conveni de la indústria 
siderometal·lúrgica de la província*  

Serveis diversos 
  

Si són activitats principalment de tipus administratiu en general (que inclou 
la  gestió de serveis administratius ) i/o en oficines i despatxos, en CC 
d'oficines i despatxos (codi número 79000375011994); per serveis 
d'instal·lació i manteniment d'enllumenat públic, el conveni de les indústries 
del metall de la província del centre de treball; per serveis de jardineria, el 
conveni estatal de jardineria (codi de conveni número 99002995011981). 

Serveis proporcionats per organitzacions 
comercials, professionals i associacions 
especialitzades 

Si són activitats principalment de tipus administratiu en general (que inclou 
la  gestió de serveis administratius ) i/o en oficines i despatxos, en CC 
d'oficines i despatxos (79000375011994); per serveis d'instal·lació i 
manteniment d'enllumenat públic, el conveni de les indústries del metall de 
la província del centre de treball; per serveis de jardineria, el conveni estatal 
de jardineria(codi de conveni número 99002995011981); si són serveis de 
projectes d’enginyeria o dirigits per enginyers, el CC d’empreses d’enginyeria 
i oficines d’estudis tècnics (99002755011981). 
 
Activitats de comerç que siguin objecte de contractació pública, durant la 
fase executiva de compra de productes que: 
 
-Continguin materials metàl·lics en tot o en part que siguin principals pel 
funcionament del producte i  en contractacions a la província de Barcelona o 



 
Tarragona el (conveni provincial respectiu del comerç del metall*);  a les 
comarques de Girona i Lleida el conveni provincial del comerç en general 
respectiu.* 
 
-Continguin materials tèxtils, per la compra de productes tèxtils a la 
província de Barcelona  i Tarragona, els respectius convenis del comerç 
tèxtil*; per les províncies de Girona i Lleida, el respectiu convenis col·lectius 
del comerç en general.*  
 
-Continguin paper, cartró, el Conveni col·lectiu  nacional del cicle de comerç 
de paper i arts gràfiques (99001105011981). 
 
-Continguin vidre (Conveni col·lectiu de treball del comerç de vidre, pisa, 
ceràmica i similars de Catalunya (79000085011993). 
 
-Continguin mobles (Conveni col·lectiu de treball del comerç de mobles de 
Catalunya (79001695012002). 
 
-Continguin material divers, en defecte dels anteriors o altre de subsector, 
per a Barcelona i Tarragona el Conveni de comerç per a subsectors i 
empreses sense conveni propi (79001495011999), per Lleida i Girona el 
conveni provincial respectiu del comerç en general.* 

Construcció 

Serveis de supervisió d'obres 
Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball) o CC Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics 
(99002755011981) si són principalment serveis d'enginyeria. 

Treballs de construcció d' establiments 
hospitalaris 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball)*  o bé, el conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la 
província si l’empresa es dedica a fer instal·lacions elèctriques o  maquinària 
hospitalària.* 

Treballs de construcció de vies fèrries 
Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial respectiu* 



 

Treballs de construcció i obres auxiliars de 
línies telefòniques i de comunicació 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial on hi hagi el 
centre de treball)* Si és principalment estesa o instal·lació de línies 
elèctriques i de comunicació Conveni de la indústria sidermetal·lúrgica de la 
província*, però l’obertura i tancament de rases seria conveni  provincial de 
la construcció respectiu.* 

Treballs de construcció 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball)*; o bé, el conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la 
província*si l’empresa es dedica a fer instal·lacions elèctriques, fibra òptica, 
canonades, instal·lació de fusteria metàl·lica, etc.;  O bé el CC provincial  de la 
fusta (per a portes, parquet, etc...); O el conveni col·lectiu general de la ferralla  
(99012395011999).  

Treballs de construcció de vies fèrries i 
sistemes de transport per cable 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball)* 

Treballs de construcció d'immobles 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball)*; o bé, el conveni col·lectiu de la indústries siderometal·lúrgica de la 
província* si l’empresa es dedica a fer instal·lacions elèctriques, fibra òptica, 
canonades, instal·lació de finestres, etc..;  O el conveni col·lectiu provincial de 
de la fusta* (per a portes, parquet, etc...); O el conveni col·lectiu general de la 
ferralla, per les activitats de fabricació i instal·lació de ferralla en obres de la 
construcció (99012395011999). 

Treballs generals de construcció d'immobles i 
obres d'enginyeria civil 

Construcció (Diversos àmbits territorials, el conveni provincial del centre de 
treball)*  o bé, el conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la 
província* si l’empresa es dedica a fer instal·lacions elèctriques, fibra òptica, 
canonades, instal·lació de finestres, etc. O el conveni col·lectiu provincial de 
fusta* (per a portes, parquet, etc...) O el conveni col·lectiu general de la 
ferralla ( 99012395011999). 

Elaboració de projectes 
Elaboració de projectes i dissenys, 
pressupostos 

Si és elaboració i gestió de projectes en l'àmbit territorial i social i/o activitats 
de gestió de tipus administratiu el CC Oficines i despatxos (codi número 
79000375011994); si són projectes d'enginyeria i/o serveis d'enginyeria el CC 
enginyeria i oficines d'estudis tècnics o de control tècnic de qualitat de 
serveis en auditories externes (99002755011981); si són projectes de disseny 
en arts gràfiques (inclou marques, logos,..) , el conveni estatal d'arts 
gràfiques (99000355011982).  



 

Publicitat Serveis de campanyes de publicitat CC Empreses de publicitat (99004225011981). 

Hostaleria 

Serveis de càtering 
Serveis de restauració 
Serveis d’hostaleria 
Restauració social 
Albergs i/o refugis 

 Si és establiment de restauració obert al públic en general o d’hostaleria, el 
conveni interprovincial de Barcelona, Tarragona i Girona  de la indústria 
d’hostaleria i turisme (79000275011992); per  la província de Lleida,  el 

conveni  provincial d’hostaleria i turisme de Lleida (25100025012013)  .  Si és 

a una col·lectivitat específica (escola,...) no obert al públic en general el 
conveni del sector de col·lectivitats(79100055012013). En el cas de 
menjadors socials (per col·lectius d'exclusió social, vegeu serveis de benestar 
social). 

Serveis d'allotjament Serveis d'allotjament 

Hostaleria el conveni interprovincial de Barcelona, Tarragona i Girona  
(79000275011992) en el cas que el centre de treball sigui respectivament en 
alguna d’aquestes províncies ;o bé si el centre és a la província de Lleida, el 
conveni d’hostaleria de Lleida (25100025012013).  

Serveis d'assistència tècnica  Serveis d'assistència tècnica 

CC Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics (99002755011981) si 
principalment són activitats d'oficina d'estudi tècnic en l'àmbit de 
l'enginyeria, també si són entitats d’inspecció i control autoritzades per 
l’administració. Si és reparació de productes totalment o parcialment 
metàl·lics el CC de la indústria siderometal·lúrgica de la província*  

Serveis de benestar social 

Serveis d'assistència social 
CC Acció social amb infants i joves, famílies i altres col·lectius en situació de 
risc (79002575012007). 

Serveis de benestar social per a infants i joves 
CC Acció social amb infants i joves, famílies i altres col·lectius en situació de 
risc (79002575012007). 

Serveis de benestar social per a  persones 
amb minusvàlua 

Si són associacions per a persones amb trastorns o discapacitats, el Conveni 
col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, 
rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a 
discapacitats (codi de conveni núm. 79002795012009). 

Serveis de benestar social per a persones 
grans  

CC Atenció a persones dependents (99010825011997) No aplicable a 
empreses de  titularitat de l'administració pública.  

 
Serveis d’atenció domiciliària a les persones 

Conveni col·lectiu de treball d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya 
(codi de conveni núm. 79001525011999). 



 
(Proposta Secretaria CRL) 

Serveis de consultoria 

Serveis de consultoria en enginyeria civil CC Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics (99002755011981). 

Serveis de consultoria en gestió de projectes 
CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983 si són activitats de l'àmbit funcional incloses dins del 
conveni si no el CC d'Oficines i despatxos.  

Serveis de consultoria en sistemes i 
consultoria tècnica 

CC Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics (99002755011981); CC ; 
CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983)i; en el seu defecte el CC d'Oficines i despatxos 
(79000375011994). 

Serveis de consultoria en construcció d' 
edificis 

CC Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics (99002755011981). 

Serveis de formació  

Serveis de formació de personal 

En el cas de formació no reglada, el CC  per a l’any 2007 d'ensenyament 
privat de Catalunya 79000575011994; si la formació és reglada, el CC 
autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o 
parcialment amb fons públics (79000575011994).  

Serveis d'ensenyament i formació 

En formació no reglada, el  CC per a l’any 2007 d'ensenyament privat de 
Catalunya  79000575011994;  si la formació és reglada, el CC autonòmic de 
l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb 
fons públics (79000575011994). 

Serveis de formació 

En formació no reglada, el CC per a l’any 2007 d'ensenyament privat de 
Catalunya  (79000575011994); si la formació és reglada, el CC autonòmic de 
l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb 
fons públics (79000575011994). 

Serveis de formació del personal 

En formació no reglada, el CC per a l’any 2007 d'ensenyament privat de 
Catalunya  (79000575011994); si la formació és reglada, el CC autonòmic de 
l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb 
fons públics (79000575011994). 



 

Serveis de formació especialitzada 
 
  

En formació no reglada, el CC per a l’any 2007 d'ensenyament privat de 
Catalunya  (79000575011994); si la formació és reglada, el  CC autonòmic de 
l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb 
fons públics (79000575011994). 

Formació reglada  

 
 
El Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya 
sostingut totalment o parcialment amb fons públics (79000575011994). 
 
 

Formació i educació en el lleure d’hàbits a 
part de la formació reglada  
 

 
El Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de 
Catalunya (79002295012003). 
 

En el cas de formació a persones amb 
discapacitat o amb trastorns 

Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de 
formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i 
atenció a discapacitats (79002795012009). 
 

Serveis de neteja 

Serveis de neteja 
CC Neteja d'edificis i locals (79002415012005) o si és neteja viària, recollida 
de residus, CC Neteja viària (99010035011996). 

Serveis de neteja d'edificis CC Neteja d'edificis i locals (79002415012005) 

Serveis de neteja d'escoles CC Neteja d'edificis i locals (79002415012005). 

Serveis de neteja d'habitatges, edificis i 
finestres CC Neteja d'edificis i locals (79002415012005). 

Serveis de neteja d'oficines CC Neteja d'edificis i locals (79002415012005). 

Serveis sanitaris i de neteja 
Si és servei de neteja en àmbits sanitaris, CC Neteja d'edificis i locals 
(79002415012005). 



 

Serveis de reparació, manteniment i 
instal·lació 

Reparació i manteniment d'instal·lacions 

 El CC provincial de la indústria siderometal·lúrgica*, si són estructures, 
infraestructures de la comunicació  o sistemes d'energia o manteniment en 
instal·lacions que la rehabilitació-petites obres- no sigui l'activitat principal, 
perquè llavors seria el CC de la construcció provincial.* 

Serveis de manteniment d'ascensors El CC provincial d'indústries siderometal·lúrgica* 

Serveis de manteniment i reparació de 
programari 

Si és manteniment i reparació de software, el CC Empreses de consultoria i 
estudis de mercat i de l'opinió pública (99001355011983). 

Serveis de reparació i manteniment  

  

Si són finestres, portes o elements (fusteria metàl·lica) que funcionalment 
tinguin elements metàl·lics, el conveni provincial de la indústria 
siderometal·lúrgica*; si són reformes (obres de reparació i manteniment, 
vegeu apartat de construcció). 

Serveis de reparació i manteniment de 
maquinària El CC provincial d'indústria siderometal·lúrgica de la província.* 

Serveis de reparació i manteniment de 

material mòbil    

Si  té parts de metall que la seva funció és principal dins del producte (per 
exemple circuits, etc.), el CC provincial d'indústria siderometal·lúrgica de la 
província.* 

Serveis de reparació i manteniment d'equips 

d'edificis   

Si són equips elèctrics, de fontaneria, electrònics, de climatització, el conveni 
de la indústria siderometal·lúrgica de la província.* 
  

Serveis de reparació i manteniment d'equips 
elèctrics i mecànics d'edificis 

El CC provincial d'indústria siderometal·lúrgica de la província.* 

Serveis de reparació, manteniment i serveis 
associats relacionats amb carreteres i altres 
equips 

Construcció el conveni provincial corresponent. Si es tracta de mobiliari urbà, 
de senyalització, el conveni provincial de la indústria siderometal·lúrgica.* 

Serveis de reparació, manteniment i serveis 

associats relacionats amb ordinadors 

personals, equip d'oficina, telecomunicacions 

i equip audiovisual   

Si són serveis de manteniment i reparació que inclou hardware, El CC 
provincial d'indústria siderometal·lúrgica.* 

Serveis diversos de reparació i manteniment 
Si es tracta de productes que continguin principalment i funcionalment 
elements metàl·lics en tot o en part (per exemple reparació de contenidors 
al carrer) el conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província.* 



 
Serveis de manteniment i reparació 
relacionats amb parts específiques de 
vehicles CC Indústria siderometal·lúrgica de la província.*  
Serveis de reparació i manteniment de 
vehicles de motor i equip associat CC Indústria siderometal·lúrgica de la província.*  
Treballs de manteniment de carreteres, 
voreres, vies i clavegueram. CC de la construcció de la província.* 

Treballs d'instal·lació elèctrica CC Indústries siderometal·lúrgica de la província.*  

Treballs d'instal·lació en edificis 
 
 
  

Construcció (Diversos àmbits territorials)* Si és fusteria metàl·lica, 
tancaments de portes, finestres, estesa de sistemes elèctrics, electrònics, 
fontaneria, gas, informàtics, el conveni de les indústria siderometal·lúrgica 
de la província.*  

Serveis forestals Manteniments forestals  
Conveni col·lectiu de treball del sector d’activitats forestals a Catalunya 
(79100045012013). 

Serveis de jardineria Manteniment arbrat-urbà- i jardins  Conveni estatal de jardineria (codi de conveni número 99002995011981). 

Serveis de salut i assistència social 

   
Serveis de salut i assistència social  

CC de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció, centres sociosanitaris i 
centres de salut mental concertats amb el SCS (79100135012015) o  CC 
Establiments sanitaris (79001955012002) o CC d’Acció social amb infants, 
joves, famílies i altres en situació de risc (79002575012007) o CC residències, 
centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat 
intel·lectual (79001195011996) o CC de residències privades de persones 
grans i del servei d’ajuda a domicili  (99010825011997) o CC d’empreses 
d’atenció domiciliària de Catalunya per (79001525011999) o el CC 
d’empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en 
ambulància (79000815011994).  



 

Serveis diversos de salut 

En el cas de sanitat privada concertada i pels casos que enumera el CC dels 
hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres 
de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 
(79100135012015) o  CC d’Establiments sanitaris d’hospitalització, 
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques (79001955012002) o el 
CC d’empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en 
ambulància (79000815011994).  

Serveis hospitalaris i serveis connexos 

El CC dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris 
i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut 
(79100135012015) o CC d’Establiments sanitaris d’hospitalització, 
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques  (79001955012002) o el 
CC d’empreses i treballadors de transport de malalts i accidentats en 
ambulància (79000815011994)  o el CC d’empreses i treballadors de 
transport de malalts i accidentats en ambulància (79000815011994).  

Serveis de seguretat 

Serveis de seguretat CC Seguretat privada (99004615011982). 

Serveis de vigilància 
CC Seguretat privada (99004615011982) Si el que es fa és el control 
d'accessos a edificis i locals el CC d'oficines i despatxos (79000375011994).  

Serveis de vigilància de sistemes d'alarma CC Seguretat privada (99004615011982). 

Serveis d'esplai, culturals i esportius Serveis d'esplai, culturals i esportius 
CC Lleure educatiu (79002295012003)Si és la gestió privada d'equipaments 
esportius afectes a activitats esportives i de lleure (escoles esportives, 
clubs,..., (79001905012002). 

Serveis d'exposició i organització 
d'esdeveniments 

Serveis d'exposició en museus 
CC Lleure educatiu (79002295012003)Si tenen mitjans propis per organitzar i 
no prestar directament i subcontracten totes les activitats, el CC d'Oficines i 
despatxos 

Serveis d'exposició i organització 
d'esdeveniments  

Serveis d’organització d’esdeveniments 

CC Lleure educatiu (79002295012003)Si no tenen mitjans propis i 
subcontracten totes les activitats, el CC d'Oficines i despatxos, si tenen 
mitjans propis i organitzen esdeveniments esportius el conveni 
d'instal·lacions i gimnasos   99015105012005, si es tracta d'organitzar 
espectacles musicals, teatrals, el CC de Sales de Festa, ball i discoteques 
(99004525011982). 

Serveis de fires 

Depèn de l'esdeveniment i del contracte CC Lleure educatiu 
(79002295012003) Si no tenen mitjans propis i subcontracten totes les 
activitats, el CC d'Oficines i despatxos. Si fan el disseny i instal·lació (CC 
Oficines i despatxos i per al personal instal·lador (conveni provincial 



 
respectiu de la indústria siderometal·lúrgica*) en el cas de contractació 
d’una empresa per a realitzar serveis de promoció de vendes o el servei 
d’hostes i hostesses el conveni col·lectiu Empreses d'hostes/ses i 
promotors/es de venda de Catalunya (79001965012003).   

Serveis d'organització d'exposicions, fires i 
congressos 

Depèn de l'esdeveniment i del contracte CC Lleure educatiu 
(79002295012003); Si no tenen mitjans propis i subcontracten totes les 
activitats, el CC d'Oficines i despatxos (79000375011994). 

Serveis d'organització d'esdeveniments 
culturals  

Depèn de l'esdeveniment i del contracte el CC Lleure educatiu 
(79002295012003). Si no tenen mitjans propis i subcontracten totes les 
activitats, el CC d'Oficines i despatxos, si tenen mitjans propis i organitzen 
esdeveniments esportius el conveni d'instal·lacions i gimnasos   
(99015105012005); si es tracta d'organitzar espectacles si es tracta 
d'organitzar i/o gestionar locals, per a espectacles musicals, teatrals, el CC de 
Sales de Festa, ball i discoteques (99004525011982). 

Serveis d'extinció d'incendis Serveis de extinció àrea d' incendis forestals 
Conveni col·lectiu de treball del sector d’activitats forestals a Catalunya (codi 
de conveni núm. 79100045012013). 

Serveis d'informàtica, telecomunicacions i 
TIC 

Serveis de programació de programari 
d'aplicació 

CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983). 

Serveis de gestió relacionats amb la 
informàtica 

CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983). 

Serveis de tecnologia de la informació 
CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983) si és software. Si la part principal és hardware el conveni 
de la indústria siderometal·lúrgica de la província.* 

Serveis de telecomunicacions 
CC Empreses de consultoria i estudis de mercat i de l'opinió pública 
(99001355011983) si és software. Si la part principal és hardware el conveni 
de les indústria siderometal·lúrgica de la província.* 

Serveis d'operador telefònic 
Serveis d'operador telefònic (centraleta o call 
center) CC Contact center (99012145012002).  



 

Serveis jurídics Serveis jurídics 

CC Oficines i despatxos (79000375011994) O CC Tècnics i assessors tributaris 

(99012405011999). El CRL ha traslladat a la comissió paritària del CC  

d’oficines i despatxos si és possible incloure el sector  d’advocats de 
despatxos individuals i col·lectius dins del CC d’oficines i despatxos. 

Serveis d’agència de viatges (a proposta 
de CCOO) 

Serveis d’agència de viatges 
Conveni col·lectiu laboral d’àmbit estatal per al sector d’agències de viatges 
(2016-2018)  (codi de conveni 99000155011981). 

Serveis d’assegurances (a proposta de 
CCOO) 

Serveis d’assegurances 

Conveni col·lectiu d’ àmbit estatal de les empreses de mediació 
d’assegurances privades  (99000165011987) i el Conveni general d’àmbit 
estatal per al sector d’entitats d’assegurances, reassegurances i mútues 
col·laboradores amb la Seguretat Social (codi de conveni número 
99004625011981). 

Servei de vigilància, prevenció, salvament 
i socorrisme 

Servei de vigilància, prevenció, salvament i 
socorrisme, així com el servei de bany 
adaptat a persones amb mobilitat diversa 
Servei de vigilància, prevenció, salvament i 
socorrisme Servei de vigilància, 
prevenció, salvament i socorrisme, així com el 
servei de bany adaptat a persones amb 
diversa mobilitat 

Si és la gestió privada d'espais de domini públic afectes a activitats esportives 
i de lleure, el conveni de gestió privada d'activitats afectes a l'activitat 
esportiva lleure (79001905012002). 

Serveis de platges 

Si aquests serveis corresponen a la gestió privada d'espais de domini públic 
afectes a activitats esportives i de lleure, el conveni de gestió privada 
d'activitats afectes a l'activitat esportiva lleure (79001905012002).  
Per les activitats de socorrisme en platja o piscines públiques el conveni de 
gestió privada d'activitats afectes a l'activitat esportiva lleure 
(79001905012002). 



 

Serveis de vigilància 

CC Seguretat privada (99004615011982) Manca concretar activitats Si és la 
gestió privada d'espais de domini públic afectes a activitats esportives i de 
lleure, el conveni de gestió privada d'activitats afectes a l'activitat esportiva 
lleure (79001905012002). 

Serveis de rescat Consulteu al Consell de Relacions Laborals 

Serveis de seguretat pública 
CC Seguretat privada (99004615011982). 

Serveis de salut i seguretat Si són activitats de serveis de prevenció aliè CC de serveis de prevenció aliè 
(99017255012008).  

Serveis de l’ Aigua 

Servei de gestió de l'aigua 
CC Cicle integral de l'aigua a Catalunya (79100125012014). 

Servei de manteniment i neteja dels 
embornals i reixes interceptores i col·lectors 
residuals i pluvials de la xarxa de clavegueram 

CC Cicle integral de l'aigua a Catalunya (79100125012014) o CC Sector de 
sanejament públic, neteja viària, regs, escombraries i conservació 
clavegueram (99010035011996) Si es manteniment i reparació de 
canalitzacions CC Construcció de la província* 

Servei de manteniment de fonts municipals  

CC de la indústria siderometal·lúrgica de la província on hi hagi el centre de 
treball si són serveis de manteniment de fontaneria.  Si són fonts 
monumentals podria ser el conveni de la construcció de la província 
corresponent.* 

Servei de Captació i subministrament d'aigua 
CC Cicle integral de l'aigua a Catalunya (79100125012014). 

Serveis de recollida d'escombraries Servei de recollida d'escombraries 
CC Sector de sanejament públic, neteja viària, regs, escombraries i 
conservació clavegueram (99010035011996). 



 

Servei de recollida selectiva d'escombraries 
(vidre, orgànica, plàstic, paper…) 

CC Sector de sanejament públic, neteja viària, regs, escombraries i 
conservació clavegueram (99010035011996). 

Serveis de mobilitat 

Servei d'autobusos 
Transport de viatgers CC provincial respectiu* 

Servei de neteja, maniobres i manteniment 
per a les empreses del sector ferroviari  

CC estatal de contrates ferroviàries (99001385011981). 

Serveis auxiliars i serveis d’atenció a l’usuari 
del sector ferroviari 

CC sectorial estatal de serveis externs auxiliars i atenció al client en empreses 
de serveis ferroviaris. (99015485012007). 

Servei de grues 

CC d'aparcaments, estacionaments de superfície, garatges, servei de rentat i 
greixatge (79001575011999); o CC Sector de grues mòbils autopropulsades 
(99015825011900); o CC d'estacionament regulat de superfície i retirada i 
dipòsit de vehicles (99012845012001). 

Servei d'aparcament regulat zona blava i verd 
CC d'aparcaments, estacionaments de superfície, garatges, servei de rentat i 
greixatge (79001575011999) o CC d'estacionament regulat de superfície i 
retirada i dipòsit de vehicles (99012845012001). 

Servei de pàrquing públics 
CC d'aparcaments, estacionaments de superfície, garatges, servei de rentat i 
greixatge (79001575011999) o CC sector aparcaments i garatges 
(99011445011900). 

Servei de mobilitat bici (bicing) 
Indústria siderometal·lúrgica (reparació i manteniment) de la província* i 
transport del bicing (transport de mercaderies per carretera de la 
província*). 

Manteniment de punts de recàrrega vehicles 
elèctrics 

Indústria siderometal·lúrgica de la província.* 

*Relació del Convenis Col·lectius provincials referits  
SECTOR CODI NOM DEL CONVENI  

 08000765011993 Comerç del metall de la província de Barcelona 



 

 

 

 43000105011994 Comerç del metall de la província de Tarragona 

COMERÇ  17000035011994 Comerç en general de la província de Girona 

 25000065011993 Comerç en general de la província de Lleida 

 08000795011994 Comerç del sector tèxtil de Barcelona 

            43000115011994 Comerç del sector tèxtil de Tarragona 

CONSTRUCCIÓ 

08001065011994 Construcció de la província de Barcelona  

17000055011994 Construcció de la província de Girona 

43000145011994 Construcció de Tarragona 

25000095011994 Construcció de Lleida 

         08005785011994  Indústries de la fusta de la província de Barcelona 

INDÚSTRIES DE LA FUSTA 43000395011994 Indústries de la fusta de la província de Tarragona 

 17000255011994 Indústries de la fusta de la província de Girona 

 25000165011993 Fusta i Suro de la província de Lleida 

INDÚSTRIES SIDEROMETAL·LÚRGIQUES 

08002545011994 Indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona   

17000305011994 Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Girona 

25000245011993 Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Lleida 

43000405011993 Indústries siderometal·lúrgiques de la província de Tarragona 

TRANSPORT DE VIATGERS 

08004305011994 Transport de viatgers Barcelona 

43001315011994 Transport de viatgers Tarragona 

17000465011994 Transport de viatgers Girona 

25000365011994 Transport de viatgers Lleida 


