
 
 

Situació actual de les negociacions del Conveni de la XHUP 
 
En totes les reunions de la Comissió Negociadora del Conveni de la XHUP, les organitzacions 
patronals han manifestat la necessitat de complir la Llei de pressupostos de l’Estat que estableix una 
jornada mínima de 37,5 hores setmanals i que és d’aplicació des de l’1 de juliol de 2012. També han 
manifestat reiteradament que, d’acord amb els càlculs fets en diverses sentències que són 
directament aplicables a la XHUP, 37,5 hores setmanals equivalen a 1.708 hores anuals. Diuen que 
aquesta jornada anual seria aplicable als torn diürns i nocturns. 
 
Aquestes pretensions patronals han estat refusades per tots els sindicats en totes les reunions. Ja a 
la primera reunió, CCOO vam manifestar que l’Administració General de l’Estat havia calculat que 
37,5 hores setmanals equivalen a 1.647 hores anuals. 
 
En la reunió del dia 26 de setembre, CCOO, amb la intenció de sortir del punt mort en què es troba la 
negociació i per evitar l’aplicació unilateral per part de les empreses d’una jornada superior, vam fixar 
la nostra posició definitiva.  
 
Proposta de CCOO: 
 

 Jornada de 1.647 hores de treball efectiu (augment real de jornada de 48 hores), si la patronal 
accepta el compliment de les següents condicions: 
 
 No fer cap acomiadament, ni individual ni col·lectiu, que estigui justificat per l’increment de la 

jornada. 
 Disminuir el percentatge de jornada que les empreses poden distribuir de manera irregular 

(l’Estatut dels treballadors permet a les empreses distribuir de manera irregular al llarg de 
l’any un 10% de la jornada; actualment poden distribuir irregularment 162 hores). 

 Aplicar al torn de nit un increment de la jornada proporcional a l’increment que es fa al torn de 
dia. 

 Mantenir el percentatge de jornada dels contractes a temps parcial perquè no tinguin una 
disminució de retribucions. 

 
La representació patronal, després d’un recés respon: 
 

 Accepten no fer cap acomiadament col·lectiu justificat per l’augment de jornada. 

 Redueixen la flexibilitat al 5% de jornada. 

 Accepten mantenir el percentatge de jornada del personal contractat a temps parcial. 

 Accepten fer a la nit un augment proporcional de la jornada. 
 
CCOO responem: que no acceptem cap acomiadament, ni individuals ni col·lectius (ERO); que la 
flexibilitat ha de ser inferior. 
 
Les patronals diuen que aquestes qüestions que plantegem són negociables, però que abans han de 
reunir-se amb els seus associats i conèixer el posicionament de la resta de sindicats. 
 
MC no farà un acord en els termes plantejats. 
 
UGT diu que respondrà la setmana vinent després de fer una assemblea interna.  



 
 

 
Quadre comparatiu de la situació a la XHUP en 

funció de resultat de les negociacions 
 
 

No acord 
 
Empreses publiques i consorcis: 
 
 

 Jornada anual: entre 1.688 i 1.708 
hores anuals.  

 Jornada nit: la mateixa que els 
torns diürns o, si es fes 
proporcional, en el millor dels 
casos, 1.627 hores anuals.  

 Flexibilitat: 168 hores anuals. 
 
 
 

 ERO per adaptar les plantilles a 
l’increment de jornada. 

 
Empreses privades: 
 

 No seria d’aplicació cap de les 
mesures abans esmentades. Però 
feu memòria i recordeu què ha 
passat amb altres mesures que no 
eren d’aplicació directa a les 
empreses privades i s’han anat 
aplicant via acord, ERE...; a més, 
amb la reforma laboral s’ha obert la 
via del despenjament del conveni. 
 
 

Acord 
 
Aplicació directa a tot el sector 
(públiques i privades): 
 

 Jornada anual: 1.647 hores.  
 

 Jornada nit: increment 
proporcional, que podria estar al 
voltant de les 1.580 hores.  

 

 Flexibilitat: 85 hores anuals, ja 
acceptada per les patronals, però 
que es podria reduir encara més. 
 

 Compromís de no fer cap 
acomiadament, justificat per 
l’increment de la jornada.  
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