
 

 

SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I SALARIAL 

 

La classificació professional a Tractaments i Selecció de Residus S.A es divideix 

actualment en els següent grups professionals: del 0 al 8.D’aquests nou nivells, els 

del grup 0 i parcialment els del grup 1  corresponen al personal exclòs del Conveni 

Col·lectiu de Treball mentre que la resta de grups corresponen al personal subjecte 

a les condicions laborals establertes al Conveni Col·lectiu. 

 

PERSONAL EXCLÒS DEL CONVENI COL.LECTIU DE TREBALL (grups 0 i parcial 

del 1) 

 

Al nivell 0 es troben compresos la Gerencia i  les Direccions de les diferents àrees 

funcionals (Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat, Serveis Jurídics i 

Contractació, Persones i PRL, Transició Energètica, Generació d’Energia, Gestió 

Econòmica i Logística). 

Al nivell 1,es troben compresos els Caps d’explotació, Manteniment i Administració 

com a responsables de les diferents àrees d’actuació, amb dependència del Director 

de l’Àrea. 

El sistema retributiu del personal exclòs de Conveni consisteix en salari fixe o base, 

que és la remuneració bruta percebuda pels titulars d’un lloc de treball durant el 

període d’un any natural corresponent al grup professional. 

PERSONAL SUBJECTE A CONVENI COL.LECTIU (Grups del 1 parcial al 8) 

El sistema retributiu del personal inclòs en el Conveni Col·lectiu consisteix en les 

següents modalitats retributives: 

1.-Remuneració fixa: s’inclou en aquesta categoria el salari base, l’antiguitat i 

complements personals 

2.- Altres modalitats de retribució no fixa o gratificacions : és la retribució per serveis 

puntuals, com les hores extra o plusos de nocturnitat. 

3.-Retribució variable: quantitat dinerària bruta que es merita per la consecució de 

determinats objectius de producció durant l’any natural. Es un percentatge respecte 

dels conceptes fixes. 

Quantitat dinerària bruta que es merita si es compleix alguna condició ,en el moment 

que es deixa de complir, es deixa de percebre. 

Dintre d’aquest grup hi ha totes les modalitats d’ajudes familiars, dietes, ajudes 

estudis universitaris etc. 


