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AMAS 
(Acord Marc Sindical. Acord regulador de les dedicacions 

professionals de sindicalistes) 

 
INTRODUCCIÓ  

L’AMAS (Acord marc sindical per a la dedicació de sindicalistes) regula la naturalesa de la 
relació sindical (qualsevol que sigui la seva dedicació o situació professional) de caràcter 
associatiu, voluntària i/o de nivell representatiu.  

És un acord col·lectiu aprovat als òrgans de direcció de CCOO de Catalunya l’any 1994, que ha 
experimentat diferents reformes i canvis, fins arribar a l’actual que encara és vigent i que data 
de juliol de 2007. 

CCOO de Catalunya assimila la condició de sindicalista a aquelles persones que prestin serveis i 
funcions de dedicació sindical en virtut d’haver estat incorporats o designats com a 
responsables sindicals per decisió dels òrgans de direcció d’una estructura sindical confederal, 
territorial o federativa. 

Aquesta figura està subjecta a la temporalitat i revocabilitat pròpia de qualsevol càrrec electiu i 
té en la recíproca confiança i la lleialtat mútua els seus elements constitutius. La pèrdua 
d’aquestes originen el cessament automàtic en les funcions. 

 

VINCLES ASSOCIATIUS 

A CCOO de Catalunya coexisteixen diversos i diferents vincles formals dels i les sindicalistes  
 

1. Càrrecs sindicals de funció representativa 
 

2. Dedicacions exclusives amb dependència formal única de la CONC 
 

3. Dedicacions exclusives amb dependència formal de la CS CONC, en virtut 
d’excedència sindical o acord amb l’empresa origen 
 

4. Dedicació exclusiva en virtut del crèdit horari 
 

5. Dedicació parcial estable en virtut de crèdit horari  
 

6. Col·laboradors/res sindicals 
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POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

Les taules anuals de 2016 pel personal Sindicalista Assalariat, són:  

Nivell AMAS Salari Fix  

 

Mòdul bàsic 

(1) 

I 37.549,15€ 2.795,88€ 

II 29.982,08€ 2.540,20€ 

III 27.876,50€  

 
1. Correspon a despesa de representació i retribueix tasques i responsabilitats derivades. 

 

Complements AMAS . Adreçats exclusivament per a sindicalistes que fan funció representativa amb 
crèdit horari 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Aquest mòdul correspon a despesa de representació i compensa tasques i responsabilitats 
derivades.  

• El cobrament del mòdul bàsic és incompatible amb el cobrament de dietes 
 
 
ESTRUCTURACIÓ NIVELLS  
 
Nivell I 

•  Comissió Executiva CS CONC 
•  Secretaries generals de Federacions Nacionals de CCOO de Catalunya 
•  Secretaries generales d’Unions Intercomarcals CCOO de Catalunya. 

 
Nivell 2 

• Secretaries executives de Federacions i Unions Intercomarcals.  
• Responsables de Departaments i Àrees de Treball de la CE CONC en funció de la tasca i 

decisions a prendre  
• Secretaries generals dels Sindicats Intercomarcals. 

 
 

Nivell AMAS Mòdul bàsic 

I 2.795,88€ 

II 2.540,20€ 

III 2.105,58€ 
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Nivell 3 

• Responsables i col·laboradors/es de Federacions, Unions i Sindicats Intercomarcals en 
funció de la tasca desenvolupada i la decisió a prendre respecte a la CE CONC. 

• Col·laboradors/es de la CE CONC en funció de la tasca desenvolupada i la decisió a 
prendre respecte a la CE CONC. 

• Assessors i assessores Sindicals 
• Membres d’equips d’extensió a Pimes i responsable Sindical a la Pime. 
• Membres d’equips electorals que realitzen de forma directa les eleccions sindicals. 
 
 

CONTROL I AVALUACIÓ 

CCOO de Catalunya disposa d’una eina interna que supervisa la implementació, el 
desenvolupament i el seguiment d’aquest acord intern. 

 


