
PROPOSTA CONJUNTA DE LA PART SOCIAL PER LA 

NEGOCIACIÓ DEL IX CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL 

D’ESTABLIMENTS SANITARIS D’HOSPITALITZACIÓ, 

ASSISTÈNCIA, CONSULTA I LABORATORIS D’ANÀLISIS 

CLÍNIQUES EN L’ÀMBIT DE LA SANITAT PRIVADA DE 

CATALUNYA 
 

 

 

   ARTICLE 5 – DURADA 

 

   La durada del Conveni seria per 2 anys 

 

 

   ARTICLE 13 - INCREMENT SALARIAL 

 

   2016 Mínim del 2% 2017 Mínim del 2% 

 

   Aquest increment seria lineal i aplicable per a tots els conceptes salarials 

 

 

   ARTICLE 28 – PLUS NOCTURNITAT 

 

   Percebre el plus de nocturnitat íntegre per al personal del torn de nit 

que realitzi més de la meitat de la seva jornada en horari nocturn de 22:00 

a 6:00 

 

 

   ARTICLE 38 – PERMISOS 

 

 38.1.a.  3 dies d’assumptes propis per al treballador/a, com a temps 

efectivament treballat, sense necessitat de justificació i no lligats a 

períodes específics anuals 

      Manteniment dels 2 dies de lliure disposició per al treballador/a, com a 

temps no efectivament treballat, sense necessitat de justificació i no lligats 

a períodes específics anuals. Podran demanar-se de manera íntegra (una 

jornada) o bé per hores (mínim 4 hores). 

 



38.4. Incloure el supòsit de la cirurgia major major ambulatòria (sense 

ingrés) de parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat. A 

aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb 

qui convisqui el/la treballador/a, formant una parella de caràcter 

estable. 

Si els fets requereixen desplaçament inferior a 90 km es podran 

gaudir de manera contínua o bé discontínua 

Si es treballa en torn de nit es podrà demanar permís la nit abans de 

l’ingrés 

 

38.8.   Permís per a exàmens: incloure els exàmens que donen dret a 

l’especialitat i altres títols oficials (incloent els d’accés) 

38.X.   Altres permisos: 

 - Creació de bossa de 14 hores anuals per poder acudir a metges 

especialistes i/o proves diagnòstiques que precisin sedació i/o repòs 

domiciliari. Jornada efectivament treballada. Caldrà justificació 

 - Permís per poder acompanyar a familiars de fins a segon grau a 

proves diagnòstiques que requereixin sedació i/o repòs domiciliari. 

Jornada efectivament treballada. Caldrà justificació. 

 

 

 

 

   DISPOSICIÓ ADICCIONAL 6ena 

 

   Inici del desplegament del Sistema d’Incentivació i Desenvolupament 

Professional 

 

 

   ALTRES 

 

   Incorporació a l’articulat del conveni de les paritàries on hi hagut acord 

 
 


