
 16 de gener de 2023 
 

PROPOSTA DE REGULACIÓ ASPECTES GENERALS XXVII CONVENI COL·LECTIU FERROCARRIL 
METROPOLITÀ DE BARCELONA 

 
Àmbit personal 
 
Les normes contingudes en aquest conveni col·lectiu seran d’aplicació a totes les persones 
treballadores de la plantilla de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, a excepció del 
personal directiu adscrits als grups 0 i 1. 
 
Àmbit temporal 
 
La vigència del present conveni col·lectiu serà de X anys a comptar de l'1 de gener de 2023 i, per 
tant, fins al 31 de desembre de 20XX 
 
Pròrroga 
 
El conveni s’entendrà prorrogat automàticament si no hi hagués denúncia expressa d’aquest. 
Denunciat el conveni, i fins a la signatura del següent, aquest continuarà vigent. 
 
Denúncia 
 
La denúncia del conveni haurà de fer-se amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la seva 
finalització o pròrroga en curs, mitjançant escrit remés per qualsevol de les parts signants a 
l’altra, en els terminis i les formes legalment previstes. 
 
Vinculació o respecte a la totalitat 
 
El que es pacta en aquest conveni forma un tot orgànic i indivisible i a efectes de la seva aplicació 
serà considerat globalment, havent-se de renegociar en la seva totalitat en cas de ser modificat 
en tot o en part per la jurisdicció competent.  
 
Dret supletori 
 
Les condicions organitzatives, econòmiques i de qualsevol altre tipus establertes en aquest 
Conveni, substitueixen les vigents fins ara en les matèries aquí pactades. Sobre el que no s’hagi 
previst en el mateix, s’estarà al que es va acordar per l’empresa i els treballadors en anteriors 
convenis col·lectius (estatutaris i extraestatutaris, sense perjudici que mantinguin la seva 
respectiva natura jurídica), laude de 1979, arbitratge de 1981, reglamentació de treball i 
reglament de règim interior, en la mesura que continuïn vigents i, si no n’hi ha,  a la normativa 
general i sectorial que resulti aplicable a l’empresa. Pel que fa a les mesures de Seguretat Social, 
la signatura del present Conveni no implica, ni per part de l’empresa ni d’aquells treballadors/es 
no adherits a la totalitat del XXI Conveni col·lectiu extraestatutari ni al pla de pensions vigent a 
Metro, renúncia a la defensa dels criteris que s’han vingut mantenint sobre les conseqüències 
de la integració en el règim general de la Seguretat Social, en la mesura en què estiguin en tràmit 
les causes judicials pendents.  
 
Reforma laboral  
 
Durant la vigència del present Conveni Col·lectiu, i fins la signatura del següent conveni 

col·lectiu, l’empresa es compromet i obliga a garantir els drets de les persones treballadores 

d’acord amb els convenis col·lectius, pactes, laudes  i normativa interna d’aplicació 


