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El Comerç tèxtil actualitza el seu conveni a Tarragona, pendent des de 2018 
 

 Malgrat l’actual situació, sindicats, CCOO i UGT;  amb la patronal Consell de Gremis, 
han pogut donar sortida a un conveni que portava anys sense actualitzar. 
 

 És una bona notícia per al sector a Tarragona, tant per empresa com per treballadors 
que veuran actualitzats els seus salaris. 
 

 
Barcelona, 03 de juny de 2021. Avui s’ha notificat resolució i publicació oficial de l’actualització el 
conveni a Tarragona amb efectes 2018-2021 (ambos inclosos). Empreses i treballadors del sector 
reclamaven poder actualitzar condicions i situació que havia quedat encallada.  
 
El Consell de Gremis, patronal del sector comerç integrada a Foment del Treball, amb representació 
d’entitats com el Gremi del Comerç Tèxtil i Sastreria o l’Associació Nacional del Comerç Textil, 
Complements i Pell, ACOTEX; ha treballat amb els sindicats CCOO i UGT, per arribar a una entesa i una 
actualització del conveni del sector. 
 
És una bona notícia per al sector, més encara en un moment com l’actual. Tant per les empreses que 
tenien la incertesa de com podria afectar-los, com per als treballadors que veuran actualitzats els seus 
salaris contemplant la pujada d’aquests anys, amb un increment retroactiu del 3’9% pels anys 2018-
2020 i un 1’1% per al present 2021. 
 
El president del Consell de Gremis ha manifestat que “No podíem tenir a Tarragona un sector tèxtil 
amb aquesta situació de parèntesi de 3-4 anys sense negociació ni acord. Ha costat, i la situació 
COVID19 no ha ajudat, però ha accentuat la necessitat. Per això hem treballat molt amb CCOO i UGT, 
per poder resoldre-ho positivament, i en endavant mantindrem actualització dels acords i condicions”.  
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