
Solidaritat Obrera entén que un dels problemes més greus que ara mateix existeix dintre de la 
plantilla que té el torn de nit fixe és l’opacitat o poca transparència del cobrament del plus nocturn 
fixe. Diem opacitat, perquè no es pot saber de quina forma es calcula l’import fixe que apareix a 
la nòmina de cada treballador o treballadora que cobra aquest plus d’una forma clara.  
 
Repassant l’històric de convenis ens trobem el següent: 
 
 
 
Se abonará al personal que trabaje en régimen de horario de noche, se le pagará el 20 % 
de incremento por trabajo nocturno calculado sobre la totalidad de la jornada, cuando las 
horas trabajadas entre las 22 y las 6 lleguen a 4. 
  

(Art. 13 del C.C. IX de 1977) 
 
 
5) El Plus Nocturnidad se calculará a razón del 25% del Sueldo base. 

 
(Art. 8.5 del C.C.XVII de 1.987-88) 

 
 
El Plus Nocturnidad computará a efectos de cálculo de las pagas extraordinarias, en la 
proporción que corresponda 

. 
Para los años 2004/2007 Prima de nocturnidad se establece en el importe que figura en las 
tablas de dicho Convenio, por día trabajado. 

 
(XXIV Convenio Colectivo 2004/2007) 

 

 

Exemple de evolució del plus nocturnitat fixe a FMB del any 2004 fins ara en la categoria de 

AMI (auxiliar manteniment de infraestructures): 

                            

                      Sou Base                             Plus N. F.                                      % 

 

2004           796,01                                     192.74                                      24.21 

2005            835,74                                  202,37                                   24.21 

2006           858,06                                   207,78                                  24.21 

2007           896,42                                   217,07                                  24.21 

2008           932,28                                   225,76                                  24.21 

2009           951,02                                    230,30                                 24.21 

2010           989,07                                    239,52                                 24.21 

2011           998,97                                    241,92                                 24.21 

2012           1.010,96                                 244,83                                 24.21 

2013           1.023,10                                 247,77                                 24.21                                

2014           1.023,10                                 247.77                                 24.21 

2015           1023.10                                  247.77                                 24.21 

2016           1.046,61                                 247,77                                 23.67 



2017           1.066,37                                 247.77                                 23.23 

2018           1.079,17                                 250,75                                 23.23 

2019           1.095,36                                 254,52                                 23.23 

2020           1.144,79                                 254,52                                 22.23 

2021           1.167,90                                 254.52                                 21.79 

2022           1.250,27                                  254.52                                20.36 

 

Des de l’any 2004 a l’any 2022 els auxiliars de manteniment d’infraestructures han 

perdut un 3.85 % del càlcul del plus de nocturnitat i ara mateix estan per sota del 

25% del conveni de l’any 1987 al XVII conveni col·lectiu. 

Si a la signatura del conveni de 2004 no s’hagués posat el plus fixe de nocturnitat, 

que era el 25% del sou base, a taules salarials els AMI`s tindrien el mateix a 312`5 

que serien 5013`125 anuals i no els actuals 4156`31 euros. 

Aquest exemple amb aquesta categoria pot ser extrapolable a qualsevol categoria 

de conveni que tingui dret a cobrar el plus fixe de nocturnitat. 

Al conveni de 2004-2007 en cap article es regula el canvi de cobrament del mateix, 

nomes es fa signar les taules salarials, amb el que aquesta secció sindical entén 

que aquesta comissió de conveni te el deure de corregir un error que dura ja 20 

anys i que afecta a una gran part de la plantilla i que esta fent que sigui molt difícil 

mantenir gent fidel als torns de nit vista la minvant compensació econòmica. 

Es per tot això que per part de Solidaritat Obrera sol·licitem la recuperació de 

l´article 8 punt 5 del XVII conveni col·lectiu de FMB en la forma de pagament a 

partir del 1 de gener de 2024, sense tenir afectació a la massa salarial de l’any 

2023 i permès legalment per la LGPE. 


