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El present llibret que tens entre les mans és tan sols 
una petita guia dels teus drets laborals. Sí, has llegit 
bé, tot i que possiblement l’hostaleria siga el sector 
amb més precarietat (temporalitat, contractes 
fraudulents, treball “en negre”, jornades inacabables, 
etc.) tens, evidentment, els drets laborals recollits a 
l’Estatut dels Treballadors, i els convenis col·lectius 
provincials i/o autonòmics. I els has de fer valdre!

Com sempre recordem, aquests llibrets són només 
la primera passa per la defensa dels teus drets 
laborals; conèixer la legalitat i saber els mecanismes 
per defensar-te davant la sobre-explotació dels 
empresaris. Però això tan sols és el principi, doncs 
caldrà que prengueu mesures individuals i 
col·lectives per defensar amb més mitjans els drets 
que les treballadores hem aconseguit amb anys de 
lluita i solidaritat.

Per fer-ho més fàcil i amè hem triat el format de 
preguntes i respostes. Esperem que trobes ací la 
resposta als teus dubtes! 

Comencem!
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1_ El meu contracte està ben 
redactat?

En primer lloc cal que llegeixes detinguda-
ment el contracte que l’empresari t’adrece; 
pren el temps necessari per repassar-ho de-
tingudament. Fixa’t quin model de contrac-
tació tens al davant, si les tasques que fas al 
lloc de treball són les que s’adiuen al nivell 
que se’t reconeix, fixa’t en les dates de co-
mençament i fi del contracte.

Per més informació sobre els contractes en 
frau de llei llegeix el nostre document “La 
lluita contra la temporalitat, la lluita pel teu 
lloc de treball” a: www.sindicatcos.cat/index.
php/component/banners/click/39

2_ El meu cap em pot obligar 
a fer hores extres? 
Les ha de pagar?

Les hores extraordinàries tan sols són obli-
gatòries quan siguen per “la necessitat de 
reparar sinistres o d’altres desperfectes ex-
traordinaris i urgents. En cas que les feu per 
“circumstàncies de la producció o servei”, en 
cap cas poden superar les 80 hores anuals. 
El seu valor serà el d’una hora ordinària, i a 
cada lloc de treball es pactarà entre l’empresa 
i els representants de les treballadores si es 
canvien per hores de descans o si es retri-
bueixen. És a dir; la vella dita “l’hostaleria és 
així” o “se sap quan s’entra però no quan es 
surt” no és legal, per tant, us podeu negar a 
realitzar aqueixes hores extres.

3_ Em poden complementar 
el sou amb les propines? 

Les propines són gratificacions que les 
clientes donen voluntàriament, en cap cas 
són una part del sou. Cal que comproveu en 
les taules salarials dels diferents convenis 
col·lectius, contrastant el vostre grup sala-
rial i la categoria de l’establiment, si el salari 
que rebeu és el que us pertoca. En cas nega-
tiu és quelcom denunciable.

4_ Si treballe per les nits, 
el salari canvia?

Les hores treballades entre les deu (10) de 
la nit i les sis (6) del matí tindran una retri-
bució específica incrementada del 25%. Per 
tant, hauríeu de calcular les hores treballa-
des per la nit mensualment, i incrementar 
aqueix 25% de la retribució per hora.

5_ És legal que només lliure 
un dia a la setmana?

No. Totes les persones que treballen a l’àmbit 
de l’hostaleria tenen el dret de lliurar dos 
dies sense interrupcions. Si no hi tenen un 
dia fixe de descans, l’empresa ha de procurar 
que hi facen aquest descans en diumenge 
com a mínim una vegada al mes.

6_ Hi ha un mínim de temps 
legal entre jornada i jornada? 
I entre torn i torn?

Sí, el mínim entre jornades laborals ha de 
ser de dotze hores. Els torns de treball han de 
ser mínim de 3 hores i màxim de 5, amb un 
temps mínim entre ambdós d’hora i mitja.
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7_ Crec que el meu lloc de 
treball és potencialment 
perillós, puc fer quelcom 
per fer-lo més segur?

Cal diferenciar si és un problema 
d’implementació de mitjans tècnics en ma-
tèria de salut i higiene de dinàmiques que 
tenen una afectació psicològica en la salut 
del treballador. En el primer cas, absència 
de mitjans tècnics preceptius que posen en 
perill la nostra Salut:

a) Acudir a la representació legal dels tre-
balladors, ja siga al Delegat de Prevenció de 
Riscos Laborals o al Comitè de Seguretat e 
Higiene -en empreses de +50 treballadors-.

b) Denuncia a Inspecció de Treball.

c) Demanda al Jutjat per reconeixement de 
dret en matèria de salut laboral.

d) Servei de Prevenció de riscos, interns, de 
la pròpia empresa o externs.

e) Com a última opció en el cas d’un perill 
de salut imminent el treballador en virtut de 
l’article 29 LPRL (Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals), pot paralitzar la producció essent 
recomanable en posterioritat posar amb 
caràcter imminent denuncia a ITSS (Inspec-
ció de Treball i de la Seguretat Social).

f) Centre de Seguretat del Departament 
d’Ocupació i empresa, òrgan tècnic dedicat 
a l’assessorament dels treballadors en ma-
tèria de seguretat laboral. 

En matèria de riscos psico-socials, més es-
pecíficament, i sens perjudicis dels ante-
riors esmentats hi ha:

a) El mateix metge de capçalera que et deriva 
a l’especialista, psicòleg, activant el protocol 
antimobbing
 b) Unitats de Salut Laboral

8_ Si em queixe o reclame els 
meus drets m’acomiadaran?

No. Simplement has de deixar ben docu-
mentada la teua queixa (e-mail, burofax, 
telegrama etc.).

Davant d’un acomiadament existint un pre-
cedent pròxim de queixa és l’empresari qui 
ha de demostrar que el teu acomiadament 
no està vinculat a la teua reclamació. Si no 
és així, serà nul i significarà el teu immediat 
retorn al lloc de treball.

Per a més informació sobre com organitzar-
te col·lectivament i donar respostes davant 
l’arbitrarietat de l’empresari mireu la web de 
la COS: www.sindicatcos.cat
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9_ Si treballe en dies festius 
(locals, autonòmics o estatals) 

me’ls han de canviar per 
altres dies lliures? Els perd? 
(per parlar dels famosos “dies rojos” o 
“hivernals” que agafem com a vacances 
les que treballem de l’hostaleria)

La pròpia literalitat del Conveni ho expressa 
amb claredat:

Article 32
Festes no recuperables
“Quan les festes no recuperables no es gau-
deixen o bé coincideixen amb la festa set-
manal, el treballador/a tindrà dret de gau-
dir-les en una altra data, i l’empresa haurà 
d’abonar-li un 40% d’acord amb la taula 
salarial més l’antiguitat consolidada si hi 
tingués dret, llevat quan la festa coincidisca 
amb el període de vacances, cas en que que-
darà absorbida. L’empresa podrà absorbir 
amb caràcter general només una festa no 
recuperable com a màxim quan coincidisca 
amb el període de vacances, amb indepen-
dència de què aquestes es fraccionen, (...) .

En el supòsit que les festes no recuperables 
es gaudisquen de forma contínua, l’empresa 
respectarà el descans setmanal, i l’acumularà 
al nombre de festes. L’abonament de les fes-
tes no recuperables es realitzarà durant el 
mateix mes en el que s’hi té dret. Es respec-
tarà qualsevol acord preexistent entre les 
empreses i els representants dels treballa-
dors/res.”

Article 30
Vacances
“El personal afectat pel present Conveni 
gaudirà de trenta dies naturals de vacances.
Aquells que no porten encara un any de tre-

ball efectiu tindran dret a gaudir de la part 
proporcional. Les vacances es faran prefe-
rentment des de l’1 d’abril fins el 31 d’octubre 
(...)”.

10_ M’han trucat amb molt 
poca antelació per canviar-me 
el torn, he d’anar? 
Quan s’ha de notificar els 
horaris de la plantilla?

No és legal però has d’anar, atès que en el 
dret laboral hi ha el principi que les ordres 
de l’empresari tenen presumpció de valide-
sa per la condició jeràrquica que ostenta, 
impera per tant la lògica de solve et repete - 
primer obeeix i després reclama-, sinó ens 
juguem la possibilitat de ser sancionats. 

El que cal fer és prevenir aquesta situació ja 
que la normativa laboral obliga a l’empresari 
a elaborar un calendari anual, amb informe 
previ de la representació dels treballadors 
d’acord amb el que diu el Conveni, on es fa-
cen constar la concreció horària de la nostra 
jornada que necessàriament cal que s’ajuste 
al que diu el nostre contracte de treball, per 
tant, si l’empresari incompleix cal fer de-
nuncia a Inspecció de Treball i SS. Una forta 
organització sindical i col·lectiva també evi-
ta aquestes conductes, ja que, l’empresari 
es torna més “selectiu” a l’hora de traslladar 
conflictes a la plantilla.

www.sindicatcos.cat
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11_ Tinc un contracte de 
només 4 hores diàries 
(80 mensuals), però faig les 
8 hores diàriament? 
Compten com hores extres? 
M’han de modificar 
el contracte? 
On i com ho puc reclamar?

En primer lloc, les hores extraordinàries són 
voluntàries, l’Estatut dels treballadors, en la 
nova reforma del RDL 3/2012 de 10 de febrer 
permet que es facen hores extraordinàries 
però sempre cal que siguen inferiors al d’un 
treballador a jornada completa, i amb un 
limit màxim de 80 hores anuals, i en el cas 
del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria estableix 

una limitació addicional que la jornada 
diària ordinària no pot ser superada en un 
50% de la jornada pactada.

En el Conveni d’Hostaleria les hores extraor-
dinàries només són obligatòries en el cas de 
sinistres. Les hores extres s’han de cotitzar i 
és obligatori que l’empresari porte un regis-
tre de les mateixes.

Si no et paguen o fas estructuralment una jor-
nada completa cal que ho denuncies perquè 
estàs en una situació d’infracotització que 
et perjudica a efectes de jubilació i prestació 
d’atur entre d’altres, ja siga a la Inspecció de 
Treball o una demanda al Jutjat Social, asse-
gurant-te prèviament que tens prova, (grava 
una conversa a l’empresari on reconeix la teua 
jornada o antics companys teus de la feina).

Aquestes són només unes poques aportacions que 
fem per la teua auto-defensa laboral, però recorda 
que la millor eina per protegir els nostres drets és 
l’acció col·lectiva.
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