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INTRODUCCIÓ: 

En el transcurs de la negociació del darrer Conveni col�lectiu de treball 

d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència i laboratoris d’anàlisis 

clíniques, i així ho recull en la seva disposició addicional 6a, publicat en el 

DOGC el 19 de desembre de 2012, les parts es van comprometre a crear un 

grup de treball per tal de desenvolupar la carrera professional d’acord amb 

la llei 44/2003, de 21 de novembre, d’Ordenació de les Professions 

Sanitàries.  

En Comissió Paritària de 16 d’octubre de 2013, es va crear la Comissió per 

tractar un model de Desenvolupament i Incentivació Professional. 

En el si de la Mesa negociadora d’aquest IXè Conveni s’ha decidit la 

necessitat de crear una Comissió paral�lela per a l’elaboració d’un sistema 

de Desenvolupament i Incentivació professional. 

La part social considera que és imprescindible que s’estableixi un sistema 

per tal d’incentivar i reconèixer el desenvolupament professional assolit per 

un treballador/a en quant a coneixements i experiència en el si de 

l’empresa. 

Reconeixement que ha de permetre que els treballadors participin 

activament en oferir la màxima qualitat, eficiència i eficàcia en els seus 

serveis, valors indispensables per assolir els objectius de qualitat, eficiència 

i eficàcia que tots els centres busquen, valors indiscutibles sobre la 

percepció de qualitat, eficiència i eficàcia que rep el client/pacient. 

Aquesta proposta es fonamenta en els següents objectius: 

• Reconèixer el nivell de desenvolupament i fomentar la progressió dels 

professionals de tots el àmbits que formen part del Conveni 

• Millorar la motivació del professionals 

• Millorar les competències individuals 

• Contribuir de forma activa a la consecució dels objectius de la institució 
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Tanmateix pensem que la incorporació d’un model de Desenvolupament i 

Incentivació Professional dins l’àmbit d’aquest nou conveni, ajudarà a oferir 

un marc laboral enriquidor  que beneficia les parts que la comparteixen: 

organitzacions, professionals, i clients/pacients 

És un model que busca un equilibri entre les parts que el comparteixen per 

aconseguir els objectius que es proposin: la projecció i qualitat de les 

organitzacions, la projecció i qualitat dels professionals que hi treballin, i la 

satisfacció dels clients/pacients per trobar la qualitat dels serveis que 

busquen i es mereixen. 

 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Entenem que la possibilitat de Desenvolupament, Incentivació i 

Reconeixement ha de ser extensiva a totes les categories professionals del 

Conveni, per raons d’equitat i de justícia social. 

        Grups professionals 

Grup Categoria professional 

1 Llicenciats/des 

2 Diplomats/des 

3 Tècnics grau superior 

4 Tècnics grau mitjà 

5 Ajudants 

6 Llicenciats/des 

7 Diplomats/des 

8 Tècnics grau superior 

9 Tècnics grau mitjà 

10 Ajudants 
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CARACTERÍSTIQUES DEL MODEL DE DESENVOLUPAMENT I 
INCENTIVACIÓ PROFESSIONAL:  

• Voluntarietat: el professional participarà voluntàriament en el sistema, 
tant en l’accés com en els canvis de nivell, sense que, en cap cas, tingui 
caràcter obligatori. 

• Universal: Tots els treballadors/es que reuneixin els requisits establerts 
hi podran tenir accés. 

• Estructura en nivells: S’establiran 4 nivells al llarg del Desenvolupament 
i Incentivació Professional.   

• Reconeguda econòmicament: Cada nivell professional tindrà l’assignació 
econòmica que es determini. 

• Consolidable: Tots els nivells tindran caràcter no reversible 

• Avaluable: La participació en el sistema de Desenvolupament i 
Incentivació Professional serà avaluable periòdicament mitjançant un 
sistema objectiu d’avaluació. 

 

GESTIÓ I AVALUACIÓ DEL SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

Les àrees d’avaluació per als diferents nivells del sistema d’incentivació i 
desenvolupament Professional inclou tres blocs tal com indica la LOPS: 

1- Els Mèrits per Formació 

2- El Domini Professional de l’activitat assistencial 

3- El Compromís amb la organització per al compliment dels objectius 
del centre on es treballa. 

 

La Ponderació dels Blocs de les Àrees a avaluar serà la següent: 

PONDERACIO DELS COMPONENTS A AVALUAR PER CANVIAR DE NIVELL 

Merits Formacio Domini Professional PONDERACIO 

  Compromis amb Empresa   

X X 100 
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Cada centre establirà una Comissió Paritària d’avaluació i seguiment entre 
la direcció del centre i el comitè d’empresa o delegats de personal. 

Cada Comissió es dotarà del seu reglament de funcionament intern i 
establirà els criteris específics d’avaluació dels tres blocs. 

 

ACCÉS AL SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
PROFESSIONAL: 

• Pertànyer a qualsevol de les categories professionals de l’1 al 10 segons 
la classificació establerta en el Conveni. 

 
• En relació als anys de vinculació amb l’empresa per poder canviar de 

nivell: 

NIVELL TEMPS DE SERVEI 

1     X anys de vinculació a l'empresa 

2 X anys de permanència al nivell 1 

3 X anys de permanència al nivell 2 

4 X anys de permanència al nivell 3 

 

• En relació a l’àrea de Formació-Docència-Recerca: 

     Factors a valorar Grup 1 Llicenciats nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 2 Dip/Grau nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 3 Tecnic Sup nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 4 Tecnic Mitja nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 6 Llicenciat nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 7 Dip/Grau nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 
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Factors a valorar Grup 8 Tecnic Sup nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 9 Tecnic Mitja nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio/ Docencia/Recerca/Altres X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 5 Ajudants nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio X hores X hores X hores X hores 

Factors a valorar Grup 10 Ajudants nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4 

Formacio X hores X hores X hores X hores 

 

• En relació a l’àrea relacionada amb el Domini Professional i Compromís 
amb l’empresa, cada centre confeccionarà amb els seus Delegats i/o 
Comitès els criteris específics per a la seva avaluació. 

• En els centres on NO es pugui pactar un sistema d’avaluació amb els 
seus Delegats i/o Comitès, els criteris per a canviar de nivell seran els 
anys de vinculació amb l’empresa i l’àrea formativa. 

 

RECONEIXEMENT ECONÒMIC: 

Cada nivell, per jornada ordinària completa , serà retribuït amb el següent 
complement de caràcter anual, abonat en 12 mensualitats. Les jornades 
inferiors seran retribuïdes proporcionalment d’acord amb el que s’ha 
establert. 

Nivell 1     X 
Nivell 2  X 
Nivell 3     X 
Nivell 4     X 
 

DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’INCENTIVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL: 

S’establirà un període transitori per a la implantació del sistema 
d’incentivació i desenvolupament professional a la Sanitat Privada. 

 


