
Consellería de Traballo e Benestar
Departamento Territorial
Ourense

Sección Relacións Laborais 
Asunto: CC/ revisión salarial 2010
UNHA VEZ Visto o texto da acta da Comisión Negociadora do

convenio colectivo de Hostalería de Ourense ano 2009-2010

publicado no BOP n.º 134, do 13 de xuño de 2009 (código n.º
3200215) subscrita, o día 22 de xaneiro de 2010, polos membros
da Comisión Negociadora do convenio integrada; dunha parte, en
representación da parte económica, polo representantes da
Federación Provincial de Empresarios da Hostalería de Ourense
e, doutra, en representación dos/as traballadores/as do sector
polos/as representantes das centrais sindicais Unión Xeral de
Traballadores (UXT) e Comisións Obreiras (CCOO) actualizando
de acordo co disposto no artigo 23 do texto do convenio as con-
dicións económicas do sector para o ano 2010 e, de conformida-
de co disposto no artigo 90.2.º e 3.º do Estatuto dos traballado-
res, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo
1/1995 de 24 de marzo, Real decreto 1040/81, de 22 de maio,
sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e
Real decreto 2412/82, de 24 de xullo, sobre traspaso de funcións
e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma
de Galicia, en materia de traballo e as demais normas aplicables
do dereito común, este Departamento Territorial, acorda:

Primeiro.- Ordena-la súa inscrición no Libro rexistro de conve-
nios colectivos de traballo, que obra neste Departamento
Territorial (Servizo de Relacións Laborais), e notificación ás
representacións empresarial e social da comisión negociadora.

Segundo.- Ordena-lo seu depósito no Servizo de Relacións
Laborais, Unidade de Mediación, Arbitraxe e Conciliación
(UMAC).

Terceiro.- Dispoñe-la súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.

Ourense, 3 de febreiro de 2010. O xefe territorial.
Asdo.: José Selas Souto.

Acta da comisión negociadora do Convenio colectivo do sec-
tor de hostalaría da Provincia de Ourense

Parte social:
UXT: Concepción López Caride
CCOO: Manuel González Cacheiro
Parte empresarial: Ovidio Fernández
En Ourense, sendo as 18.00 horas do día 22 de xaneiro do 2010

reúnense nos locais da Federación de Hostalaría de Ourense,
sito na rúa Xoaquín Lorenzo Fernández, n.º 3, a representación
social e empresarial do Convenio provincial de hostalaría da
Provincia de Ourense. Acordan:

Facer efectivo o artigo 23 do Convenio colectivo de hostalaría
asinado polas partes o día 31 de marzo do 2009.

E sen máis asuntos que tratar levántase sesión sendo as 18.30
horas do día arriba sinalado, asinando a acta as representacións
asistentes.

Táboas salariais Convenio colectivo de hostalería 2010
Grupos profesionais; 1ª Categoría; 2ª Categoría; 3ª Categoría;
4ª Categoría

Grupo 1; 1188.75; 1160.78; 1132.93; 1105.23
Grupo 2; 1105.23; 1077.17; 1132.93; 1022.59
Grupo 3; 1043.88; 1016.08; 988.21; 960.27
Grupo 4; 932.42; ; 904.54; 904.54; ; 878.03
Grupo 5; 839.12; 811.30; 783.34; 783.34
Grupo 6; 797.33; 797.33; 783.34; 783.34
Grupo 7; 797.33; 797.33; 783.34; 783.34
Artigo 27. Complementos en especies 26.82 € e 10.72 €.
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