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Les dades que presentem a continuació són el resultat d’un estudi fet des de la Secretaria de la Dona i de 
Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya dels convenis sectorials que estaven vigents el 31 de 
gener del 2017, segons dades del CERES, i que en part van ser publicades a l’Informe: les condicions de vida i 
de treball de les dones elaborat pel 8 de març de 2017. 

En aquest recull es presenten les dades referents a la Federació d’Educació, i a continuació de les dades es 
publiquen els continguts d’aquestes mesures en els diferents convenis sectorials. 

La finalitat d’aquesta publicació es donar a conèixer que és que el hem fet fins ara i com continuar treballant.  

S’han analitzat 9 convenis sectorials, dels quals 3 tenen afectació estatal, 5 a Catalunya i 1 a Barcelona. 

 

En el gràfic següent es reflexa el número de convenis que tenen recollides mesures d’igualtat i mesures 
sobre plans d’igualtat , en relació al contingut d’aquestes mesures. 

 

El 44,4% dels convenis regulen la necessitat de la negociació de plans d’igualtat. 

El 89% dels convenis inclouen articles sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. 

El 44% dels convenis incorporen mesures de protecció en l’àmbit laboral a les quals poden acollir-se les 
treballadores que pateixin violència en l’àmbit de la parella.  

El 100% dels convenis regulen mesures relatives a la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral. Si 
bé la majoria d’aquests convenis fan referència i/o recullen les mesures establertes en la llei d’igualtat, n’hi 
ha algun que incorpora i amplia nous drets. 

Estatals; 3

Catalunya; 5

Barcelona; 1

Convenis sectorials: 9. Gener 2017

TOTAL

Conciliació

Assetjament sexual i assetjament per raó de 

sexe

Protecció davant violència àmbit parella

Altres mesures

Plans igualtat

9

9

8

4

7

4

Tipus de mesures tractades als convenis. Gener 2017
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I el 78% dels convenis incorporen diferents tipus de mesures d’igualtat, que fan referència a: igualtat 
retributiva, criteris igualitaris i no-discriminació en les promocions, formació i accés a l’ocupació. Alguns 
d’aquests convenis preveuen la possibilitat de mesures d’acció positiva per superar les desigualtats i d’altres 
creen comissions d’igualtat, formalitzen declaracions de principis i manifesten el compromís de les 
direccions empresarials i les representacions sindicals per a la consecució de la igualtat de gènere a la feina. 

 

Convenis col·lectius sectorials, per àmbit territorial de negociació 

 

 

Els plans d’igualtat en els convenis sectorials 

 

 

Tal com s’ha dit, tan sols el 44,4% dels convenis sectorials recullen quines empreses del sector han de 
negociar plans d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, que aquest any en fa 10 de la seva aprovació.  La meitat d’aquests convenis sectorials recullen 
l’explicació sobre què és un pla d’igualtat, un conjunt de mesures per assolir els objectius en matèria 
d’igualtat que s’han marcat després de fer una diagnosi de la situació de cada empresa, i que aquest pla ha 
de tenir un sistema de seguiment i avaluació. Cal destacar, com a bones pràctiques en la negociació, que 
alguns convenis defineixen quins són els aspectes que han de tenir la diagnosi i la metodologia per dur-la a 
terme. Altres marquen els objectius generals que s’han d’assolir. La llàstima és que són pocs els que ho fan. 

0

1

2

3

4

5

Estatals Catalunya Barcelona

Conciliació 3 5 1

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe 3 4 1

Protecció davant violència àmbit parella 2 1 1

Altres mesures 3 3 1

Plans igualtat 3 1 0

Mesures i plans d'igualtat per àmbit territorial. Gener 2017

TOTAL

Plans d'igualtat

Diagnosis

Objectius

Mesures

Seguiment

Avaluació

9

4

2

2

2

2

2

Plans d'igualtat als convenis. Gener 2017
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La bretxa salarial en els convenis sectorials 

 

Al gràfic recollim els tipus de mesures que en els convenis sectorials poden actuar en relació amb la bretxa 
salarial. 

Les mesures de conciliació com ara permisos específics, alguns de retribuïts i d’altres no; reduccions de 
jornada, que són majoritàriament utilitzades per dones, estan recollides en un 100% dels convenis. 

Mesures relacionades amb les categories professionals i la promoció, que introdueixen explícitament que no 
ha d’existir discriminació per raó de sexe; algunes mesures relatives a la promoció recullen la possibilitat 
d’accions positives per al sexe menys representat. Un 22,2% dels convenis sectorials han recollit mesures 
d’igualtat sobre promoció i cap sobre categories professionals. 

El 33,3% dels convenis preveuen mesures en les quals es parla directament d’igualtat retributiva per a feines 
d’igual valor.  

I, finalment, cal destacar el 44,4% dels convenis que recullen la negociació de plans d’igualtat perquè la 
diagnosi inclou el coneixement i l’anàlisi de les retribucions de dones i homes, i un dels objectius dels plans 
d’igualtat és eliminar la bretxa salarial.  

Les mesures d’igualtat de gènere en la salut, en els convenis sectorials 

 

Dels 9 convenis analitzats, un 67% inclouen mesures relacionades amb la salut de les dones a la feina. 

Aquestes mesures estan gairebé sempre relacionades amb la protecció a la dona durant l’embaràs i la 
lactància, la majoria de les vegades recullen aquests drets de la llei d’igualtat i de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 

TOTAL

Plans d'igualtat

Retribucions

Promoció

Categories

Conciliació

9

4

3

2

0

9

Mesures al  voltant de la bretxa salarial. Gener 2017

67%

33%

Convenis sectorials que inclouen mesures d'igualtat 
de gènere en la salut. Gener 2017

Inclouen mesures 

d'igualtat de gènere en la 
salut

No inclouen mesures 

d'igualtat de gènere en la 
salut
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De moment són casos molt excepcionals els convenis que fan referència a la incorporació de la perspectiva 
de gènere en la prevenció a l’empresa que tinguin en compte les diferències de sexe i les desigualtats de 
gènere en la política i l’acció de la prevenció. 

La violència masclista en els convenis sectorials 

Les estadístiques, i també les experiències sindicals, ens mostren com són les manifestacions de la violència 
masclista a la feina: l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Al mateix temps també sabem que, 
a les empreses, ens podem trobar treballadores que estan patint violència per part de les seves parelles o ex 
parelles. Hem d’acompanyar totes aquestes dones. Per això, CCOO ens hem plantejat, des de fa temps, que 
la lluita contra la violència masclista ha de formar part de la negociació col·lectiva amb la finalitat d’eradicar-
la i prevenir-la en l’àmbit laboral. 

En el tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe ens podem trobar els següents 
continguts en els convenis: definicions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe, regulació de 
sancions contra els assetjadors, mesures específiques, ja siguin de prevenció o d’actuació contra, i protocols 
d’actuació. 

 

Hi ha un 89% de convenis que tracten l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Tots aquests fan 
algun tipus de referència a l’assetjament sexual, però tan sols un 44,4% inclouen l’assetjament per raó de 
sexe. Aquesta realitat és deguda al fet que l’assetjament sexual s’identifica més clarament per la seva 
connotació sexual que l’assetjament per raó de sexe, que és pel motiu de ser dona. Aquest últim és tractat 
per la legislació, a Espanya, per primera vegada, el 2007 amb la llei d’igualtat en la qual queda definit, i es 
reforça també en la Llei per a l’erradicació de la violència masclista del Parlament de Catalunya, del 2008.  

La poca presència de protocols d’actuació en els convenis sectorials, en un 33,3%, és deguda al fet que els 
protocols han de ser desenvolupats a cada empresa. Tot i així és una molt bona pràctica tenir-los recollits en 
els convenis sectorials.  

 

Total convenis Assetjament sexual Assetjament per raó de 

sexe

Protocols

9
8

4
3

TRACTAMENT DELS CONVENIS SECTORIALS DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE 

SEXE

Assetjament 

sexual

Definició Sanció

8

6
7

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT SEXUAL

Assetjament per 
raó de sexe

Definició Sanció

4

2 2

COM TRACTEN ELS CONVENIS SECTORIALS 

L'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE



 
 

6 
 

Dels 8 convenis que regulen l’assetjament sexual, un 87,5% l’introdueixen com a falta i proposen una sanció 
per a l’assetjador; en la immensa majoria dels casos la sanció és de falta molt greu. Un 75% dels convenis 
recullen alguna definició del que és l’assetjament sexual. La inclusió de les definicions és una bona mesura, ja 
que serveix també com a prevenció, perquè identifiquen les conductes de persecució sexista. Hi ha convenis 
que també expliciten els diferents tipus de persecució. Els convenis restants fan menció de la necessitat de 
regulació i de mesures preventives, en alguns casos per a l’elaboració, com a mesures, dels plans d’igualtat. 

Dels 4 convenis que regulen l’assetjament per raó de sexe, en el 50% dels casos és per sancionar-lo, i també 
en el 50% es defineix. En aquests convenis, la incorporació de la definició és molt important per donar a 
conèixer quins són els comportaments que tant ens costa d’identificar, ja que aquí els motius són les 
consideracions de discriminacions pel fet de ser dona. La resta de vegades s’incorpora com a necessitat de 
regulació i prevenció i, sobretot, en la definició i els objectius dels plans d’igualtat.  

 

Els protocols d’actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són obligatoris per a 
totes les empreses. Cada empresa ha de tenir el seu protocol. Per nosaltres és una bona pràctica el fet que 
en la negociació dels convenis sectorials s’orienti les empreses en l’elaboració del protocol i que, fins i tot, se 
n’elabori un perquè les empreses del sector, que encara no en tenen, el puguin aplicar. 

 

Malgrat que la Llei integral de protecció a les dones víctimes de violència de gènere es va aprovar el 2004, és 
a dir, ja fa 10 anys, tan sols un 55,6% dels convenis sectorials fa menció de les mesures laborals de protecció 
a les dones que pateixen la violència en l’àmbit de la parella.  

Dels 5 convenis que recullen les mesures laborals de protecció, el100% ja defineixen quines són aquestes 
mesures. Les mesures poden aparèixer com a específiques per a les dones víctimes de la violència de 
gènere o com a articles dins de llicències i permisos, excedències i jornada. I un 40% regulen específicament 
com ha de ser l’aplicació d’aquestes mesures més enllà del que diu la llei, i, fins i tot, alguns introdueixen 
nous aspectes d’ampliació del temps d’utilització d’algunes de les mesures o millores en les prestacions 
econòmiques. 

 

Protocol Assetjament sexual 

i assetjament per 
raó de sexe

Inclou assetjament 

laboral

3

1

0

COM SÓN ELS PROTOCOLS

Total 

convenis
Violència 

masclista
Definició 

mesures
Millora de 

mesures
Inclós a plans 

d'igualtat

9

5 5

2

0

COM ES RECULL ALS CONVENIS LA PROTECCIÓ A LES DONES 
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA MASCLISTA
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QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES D’IGUALDAD QUE HAN RECOLLIT 

 

El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura sobre el tema. 

 

QUADRE DELS CONVENIS SECTORIALS REFLEXANT ELS TIPUS DE MESURES CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

El número 1 vol dir que han recollit alguna mesura. El 0 es que no han recollit mesura.  
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Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo….. BOE 18.5.12 serveis atenció a persones dependents Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Empreses de naturopatía y profesionales naturópatas 2016 BOE 28.8.13 naturopatía i professionals naturopates Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oficinas de Farmacia BOE 8.5.14 oficinas de farmacia Estatal 1 1 1 1 1 1 1

Establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laborat… DOGC 19.12.12 establiments sanitaris privats Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona 2014 DOGC 15.10.13 oficinas de farmacia Catalunya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CC Hospitals aguts, centres atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Sevei Català de la Salut2016 DOGC 4.8.15 establiments sanitaris privats Catalunya 1 1 1

Centres sociosanitaris de Catalunya 2014 DOGC 17.3.14 centres sociosanitaris de Catalunya Catalunya 1 1 1 1

Laboratoris de pròtesi dental de Catalunya 2015 DOGC 4.7.14 pròtesis dentals Catalunya 1 1 1 1

Oficines de farmàcia de la província de Barcelona 2017 BOP 4.9.15 oficinas de farmacia Barcelona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  TOTAL      9 9 3 1 4 3 0 2 3 0 2 9 0 6 8 4 2 4 4 2 2 2 2 2 3
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Servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo….. Estatal 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0

Empresas de naturopatía y profesionales naturópatas Estatal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia Estatal 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laborat… Catalunya 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0

Oficines de farmàcia de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona Catalunya 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CC Hospitals aguts, centres atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mentalCatalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Centres sociosanitaris de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

XIV CC de treball per als laboratoris de pròtesi dental de Catalunya Catalunya 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficines de farmàcia de la prvíncia de Barcelona Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2 8 6 7 4 2 2 3 1 0 0 2 5 5 2 0
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Centres sociosanitaris de Catalunya 
 

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER ALS CENTRES SOCIOSANITARIS DE CATALUNYA AMB 
ACTIVITAT CONCERTADA AMB EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER ALS ANYS 2013-2014 (CODI 
DE CONVENI NÚM. 79100095012014) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6583 - 17.3.2014 
 
Capítol 5 - Permisos, excedències i altres millores socials 
 
Secció 1 - Permisos 
 
Article 42. Permisos retribuïts 
42.1 Els treballadors i treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l’obligació de justificar-ho, 
podran gaudir dels següents permisos retribuïts: 
... 
b) De 3 a 6 dies naturals en els supòsits i distribució que s’assenyalen: 
... 
Infantament o adopció legal d’un/a fill/a. 
Distribució: 
Tres dies si els fets s’esdevenen a localitats catalanes. 
Sis dies si els fets s’esdevenen a localitats fora de Catalunya. 
... 
g) Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresa i justificació de la 
necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
h) Les mares i pares amb fills o filles amb discapacitat tenen dret, conjuntament, a permisos d’absència del 
lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius o sanitaris on rebin suport. 
Els permisos retribuïts dels apartats b) i c) es podran gaudir durant tot el període que duri el procés, i des de 
l’inici del fet causant. 
... 
42.3 Permís de paternitat. A aquests efectes, es considerarà dins d’aquest grup la persona amb qui convisqui 
el/la treballador/a, formant una parella de caràcter estable. El permís de paternitat es gaudirà segons el 
previst a la legislació vigent. 
 
Secció 2 - Excedències 
 
Article 44. Excedència voluntària 
... 
44.6 Els treballadors i treballadores amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim un any podran sol·licitar, 
per raons de conciliació de la vida familiar i laboral, una excedència no retribuïda per un màxim de dos anys 
que no computarà a efectes d’antiguitat, i que tindrà una durada mínima superior a un mes. 
L’excedència s’haurà de sol·licitar com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data d’inici i, si l’empresa la 
concedeix, no podrà ser utilitzada per prestar serveis en establiments o centres sanitaris que apliquin aquest 
conveni. Una vegada sol·licitada l’excedència no podrà rebre una nova fins passats 6 mesos de treball  
efectiu. 
A la finalització del període d’aquesta excedència el/la treballador/a tindrà dret a la reincorporació automàtica 
al seu lloc de treball. 
 
Article 45. Excedència especial per naixement o adopció legal de fill o per cura de familiars 
45.1 Els treballadors i treballadores tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a quatre 
anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits 
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la 
data de naixença o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El quart any d’excedència haurà de ser 
gaudit de forma ininterrompuda. 
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior dos anys, els treballadors i 
treballadores per tenir cura d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (inclou la parella de fet 
estable amb independència de la seva orientació sexual), que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no realitzi activitat retribuïda. 
L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors i treballadores, 
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homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret pel 
mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament de l’empresa. 
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l'inici de la mateixa donarà fi al 
que, si escau, es vingués gaudint. 
El període en el qual el/la treballador/a romangui en situació d’excedència conforme a l'establert en aquest 
article serà computable a l’efecte d’antiguitat i el/la treballador/a tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació de la qual deurà ser convocat per l’empresari, especialment en ocasió 
de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut 
dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o equivalent. 
Tanmateix, quan el/la treballador/a formi part d'una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti 
d'una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria 
especial. 
45.2 L’excedència se sol·licitarà sempre per escrit amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la 
data del seu inici; així mateix, l’empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini 
dels cinc dies naturals següents. 
45.3 Si el/la treballador/a no sol·licita el reingrés a l’empresa un mes abans de la finalització de l’excedència, 
causarà baixa definitiva. Si demana el reingrés, es reincorporarà automàticament a la finalització de 
l’excedència. 
45.4 L’excedència serà sense dret a retribució. 
 
Secció 3 - Altres millores socials 
 
Article 48. Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixements de fills prematurs 
1 Per a la lactància del fill menor de 9 mesos, els treballadors i treballadores tenen dret a una pausa d’una 
hora a la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La durada de la pausa s'incrementarà proporcionalment en 
els casos de part, adopció o acolliment múltiples. 
El/la treballador/a pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en 1 hora amb la mateixa 
finalitat, i es podrà atorgar a un dels progenitors si tots dos són treballadors/es de la mateixa empresa. 
S’estableix la possibilitat de compactació del total del temps a continuació del permís per maternitat sempre 
que ambdues parts estiguin d’acord i així ho convinguin. Si el/la treballador/a causés baixa definitiva a 
l’empresa abans dels nou mesos següents al part se li descomptaran les quantitats indegudament 
percebudes. 
S’estableix així mateix la possibilitat de compactar, de comú acord, les reduccions de jornada en un sol dia 
laborable a la setmana. 
48.2 En el supòsit de naixement de fills prematurs o que per altres causes hagin de continuar hospitalitzats 
després del naixement, un dels progenitors té dret a absentar-se del treball durant una hora diària. Així 
mateix, podrà reduir la seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de 
salari. Si els dos treballen a la mateixa empresa només un d’ells podrà exercir aquests drets. 
48.3 En cas de naixement d’un fill o filla prematur que hagi de ser hospitalitzat a continuació del part, 
s’atorgarà una excedència voluntària especial equivalent al temps d’hospitalització, fins un màxim de dotze 
setmanes, que s’iniciarà a partir de la finalització del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior. 
48.4 La concreció horària i la concreció del període per gaudir el permís de lactància i de la reducció de 
jornada per tenir cura d’un menor familiar dels previstos en aquest article correspon al/a la treballador/a dins 
de la seva jornada ordinària. El/la treballador/a ha de preavisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació sobre 
quina serà la data de la seva reincorporació a la jornada ordinària. 
48.5 Previ acord amb l’empresa, el permís de maternitat es podrà gaudir a temps parcial de forma 
ininterrompuda. En el cal de filiació biològica només es podrà gaudir a temps parcial a partir de la sisena 
setmana posterior al part. 
 
Article 49. Reducció de jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic, psíquic, sensorial o 
familiar 
49.1 Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitzi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball en els termes legalment establerts segons la normativa vigent en cada moment. 
Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no 
ocupi activitat retribuïda. La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
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individual dels treballadors i treballadores, homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors/es de la 
mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici 
simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa o necessitats del servei. 
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada d'aquella, per 
a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors 
malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de 
llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent, acreditat per l'informe del 
servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de Catalunya i, com a màxim, fins que el menor compleixi 
els 18 anys. Es considerarà malaltia greu a efectes d’aquest paràgraf les regulades al reial decret 1148/2011, 
o qualsevol altre que el substitueixi o actualitzi. 
49.2 La concreció horària i la determinació del període de gaudir del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, correspondrà al/a la treballador/a, dintre de la seva jornada ordinària. El/la treballador/a haurà de 
preavisar a l’empresari amb quinze dies d’antelació de la data que es reincorporarà a la seva jornada 
ordinària. 
49.3 Els treballadors i treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de 
víctimes del terrorisme tindran dret per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social 
integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del 
temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes 
d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'empresa. En absència d’acord, la concreció horària del dret 
correspondrà al treballador/a. 
 
Article 50. Canvi de lloc de treball durant l’embaràs i situació de part recent 
Les treballadores en situació d’embaràs o part recent que ocupin llocs de treballs avaluats com de risc per la 
seguretat o salut o puguin repercutir negativament sobre l’embaràs o la lactància tindran dret a que els siguin 
adaptades les condicions de treball per evitar l’exposició als esmentats riscs. 
Si no és possible l’adaptació de les condicions o del temps de treball, prèvia certificació del metge d’empresa 
o, en el seu defecte, del metge de capçalera de què les condicions de treball poden influir negativament en la 
salut de la treballadora o del fetus, la direcció haurà de traslladar temporalment la treballadora a un lloc de 
treball o funció diferent compatible amb el seu estat. Si no existeix lloc o funció compatible corresponent al 
seu grup professional la treballadora podrà ser destinada a un d’equivalent conservant la retribució del seu 
lloc de procedència. 
En el supòsit que per raó d’embaràs o part recent, l’empresa destini una treballadora a un lloc de treball 
corresponent a un grup professional superior al que ostentava percebrà el salari corresponent a aquest grup 
professional. Aquesta treballadora no tindrà dret a consolidar aquest grup professional superior, encara que 
la destinació sigui superior a 6 mesos en un any o a 8 mesos en dos anys. 
 
Capítol 6 - Millores en l’acció protectora de la Seguretat Social. Jubilació. Defunció 
 
Secció 1 - Complements de prestacions per IT 
 
Article 53. Regulació del règim de millora de la incapacitat temporal 
Per a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir de la data d’entrada en vigor el present 
conveni, el règim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal inclòs en l’àmbit 
funcional d’aquest conveni serà el regulat per la disposició addicional 6ª de la llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, en la redacció donada pel decret llei 2/2013, de 19 de març: 
a) En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes: ... 
Les empleades embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal 
percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al cent 
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. ... 
 
Article 54. Maternitat 
En el supòsit de permís per maternitat o part previst a l’article 48.4 de la llei de l'estatut dels treballadors, les 
empreses garantiran a llurs treballadors/es el complement necessari perquè, sumat a la prestació 
reglamentària de la Seguretat Social percebin la totalitat de la seva retribució en jornada ordinària. 
 
Capítol 8 - Règim disciplinari 
 
Secció 1 - Faltes 
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Article 61. Graduació de les faltes 
... 
61.4 Faltes molt greus 
… 
c) L’assetjament sexual, entenent com a tal tota conducta de naturalesa sexual o qualsevol altre 
comportament basat en el sexe que afecti a la dignitat de la dona i l’home en el treball, inclosa la conducta de 
superiors i companys, sempre i quan aquesta conducta sigui indesitjada, irraonable i ofensiva pel subjecte 
passiu de la mateixa, o creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte 
de la mateixa; o la negativa al sotmetiment d’una persona a aquesta conducta sigui utilitzada com a base per 
a una decisió que tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la formació professional o a l’ocupació, 
sobre la continuació de l’ocupació, sobre el salari o sobre qualsevol altra decisió relativa al contingut de la 
relació laboral. 
 
Capítol 13 
 
Secció 1 - Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere 
 
Article 76 
Les treballadores víctimes de la violència de gènere tenen dret: 
A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una quarta part i un 
màxim de tres quartes parts, de la durada d’aquella. La concreció horària de la reducció correspondrà a la 
treballadora i en cas de desacord amb l’empresa les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert 
en l’article 138 bis de la llei de procediment laboral. 
A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l’adaptació del seu horari conforme al que estableixin de 
mutu acord l’empresa i la treballadora afectada. 
A ocupar preferentment altre lloc de treball del mateix grup professional o equivalent, en el cas que la 
treballadora hagi d’abandonar el lloc de treball en la localitat on presti els seus serveis, quan l’empresa tingui 
vacants en altres centres de treball d’altres localitats. L’empresa té l’obligació de comunicar a la treballadora 
les vacants existents. 
La durada inicial del desplaçament serà de sis mesos durant els quals la treballadora conservarà el dret de 
reserva del lloc de treball d’origen. Transcorreguts els sis mesos la treballadora en el terme màxim de quinze 
dies haurà d’optar entre la tornada al lloc de treball anterior o a continuar en el nou amb renúncia al seu dret 
de reserva. 
A la suspensió del seu contracte de treball quan es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a 
conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència, per un període d’una durada no superior a sis 
mesos, tret que el jutge prorrogui la suspensió, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del seu lloc de 
treball. 
A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi obligada a abandonar definitivament 
el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència. 
Les baixes laborals motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, 
acreditada pels serveis socials d’atenció o pels serveis de salut no es computaran com faltes d’assistència a 
l’efecte d’absentisme laboral. 
La situació de violència de gènere exercida sobre les treballadores que dóna dret al naixement dels anteriors 
drets laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció. 
Excepcionalment es podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del ministeri fiscal que indiqui 
l’existència d’indicis fins que el jutge dicti l'esmentada ordre de protecció. 
Serà suficient per a considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de la treballadora víctima de 
la violència de gènere un dictamen dels serveis socials. 

 
Establiments sanitaris privats 

 
I CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DELS HOSPITALS D’AGUTS, CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, 
CENTRES SOCIOSANITARIS I CENTRES DE SALUT MENTAL, CONCERTATS AMB EL SERVEI 
CATALÀ DE LA SALUT (CODI DE CONVENI NÚM. 79100135012015) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6927 - 4.8.2015 
 
Capítol 5 Permisos, excedències i altres millores socials  
 
Secció 1 Permisos  
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Article 42 Permisos retribuïts  
 
42.1 Els treballadors i treballadores, avisant amb la major antelació possible, i amb l’obligació de justificar-ho, 
podran gaudir dels següents permisos retribuïts:  
... 
b. De 3 a 6 dies naturals en els supòsits i distribució que s’assenyalen:  
b.1 Supòsits  
... 
Infantament o adopció legal d’un/a fill/a.  
b.2. Distribució  
Tres dies si els fets s’esdevenen a localitats catalanes.  
Sis dies si els fets s’esdevenen a localitats fora de Catalunya.  
... 
h. Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresa i justificació de la 
necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball.  
i. Les mares i pares amb fills o filles amb discapacitat tenen dret, conjuntament, a permisos d’absència del 
lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius o sanitaris on rebin suport.  
Els permisos retribuïts dels apartats b) i c) es podran gaudir durant tot el període que duri el procés, i des de 
l’inici del fet causant.  
... 
42.2 El personal afectat per aquest Conveni tindrà dret a tres dies feiners l'any de lliure disposició que tindran 
la consideració de treball efectiu a tots els efectes i que no precisaran de justificació per al seu gaudiment. Si 
la jornada de treball és regular, els 3 dies seran d’aquesta jornada. Si el/la treballador/a té una jornada 
irregular i realitza dos o tres modalitats de jornada, dels tres dies de lliure disposició s’hauran de gaudir com a 
mínim 2 dies en la jornada prevalent en còmput dies/any, i el dia restant es triarà entre qualsevol de les 
jornades que faci, a la seva elecció. S’entén com a dies feiners, tots els dies que el/la treballador/a té 
programats al seu calendari, independentment del dia de la setmana. Aquests criteris s’aplicaran també en el 
cas de contractes a temps parcial.  
Tot això sense perjudici d’allò establert a la Disposició Addicional Segona del present Conveni.  
42.3 Permís de paternitat: a aquests efectes, es considerarà dintre d’aquest grup la persona amb qui 
convisqui el/la treballador/a, formant una parella de caràcter estable. El permís de paternitat es gaudirà 
segons el previst a la legislació vigent.  
 
Secció 2 Excedències  
 
Article 43 Excedència voluntària.  
... 
43.6 Els treballadors i treballadores amb una antiguitat a l’empresa de com a mínim un any podran sol·licitar, 
per raons de conciliació de la vida familiar i laboral, una excedència no retribuïda per un màxim de dos anys 
que no computarà a efectes d’antiguitat, i que tindrà una durada mínima superior a un mes.  
L’excedència s’haurà de sol·licitar com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data d’inici i, si l’empresa la 
concedeix, no podrà ser utilitzada per prestar serveis en establiments o centres sanitaris que apliquin aquest 
conveni. Una vegada sol·licitada l’excedència no podrà rebre una nova fins passats 6 mesos de treball 
efectiu. A la finalització del període d’aquesta excedència el/la treballador/a tindrà dret a la reincorporació 
automàtica al seu lloc de treball.  
 
Article 44 Excedència especial per naixement o adopció legal de fill o per cura de familiars.  
44.1 Els treballadors i treballadores tindran dret a un període d’excedència de durada no superior a quatre 
anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits 
d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a comptar des de la 
data de naixença o, si escau, de la resolució judicial o administrativa. El quart any d’excedència haurà de ser 
gaudit de forma ininterrompuda.  
També tindran dret a un període d’excedència, de durada no superior dos anys, els treballadors i 
treballadores per tenir cura d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat (inclou la parella de fet 
estable amb independència de la seva orientació sexual), que per raons d’edat, accident o malaltia o 
discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no realitzi activitat retribuïda.  
L’excedència contemplada en el present apartat constitueix un dret individual dels treballadors i treballadores, 
homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret pel 
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mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de 
funcionament de l’empresa.  
Quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l'inici de la mateixa donarà fi al 
que, si escau, es vingués gaudint.  
El període en el qual el/la treballador/a romangui en situació d’excedència conforme a l'establert en aquest 
article serà computable a l’efecte d’antiguitat i el/la treballador/a tindrà dret a l’assistència a cursos de 
formació professional, a la participació de la qual deurà ser convocat per l’empresari, especialment en ocasió 
de la seva reincorporació. Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut 
dit termini, la reserva quedarà referida a un lloc de treball del mateix grup professional o equivalent. 
Tanmateix, quan el/la treballador/a formi part d'una família que tingui reconeguda oficialment la condició de 
família nombrosa, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos quan es tracti 
d'una família nombrosa de categoria general, i fins a un màxim de 18 mesos si es tracta de categoria 
especial.  
44.2 L’excedència se sol·licitarà sempre per escrit amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la 
data del seu inici; així mateix, l’empresa haurà de comunicar la seva concessió, també per escrit, en el termini 
dels cinc dies naturals següents.  
44.3 Si el/la treballador/a no sol·licita el reingrés a l’empresa un mes abans de la finalització de l’excedència, 
causarà baixa definitiva. Si demana el reingrés, es reincorporarà automàticament a la finalització de 
l’excedència.  
44.4 L’excedència serà sense dret a retribució.  
 
Secció 3 Altres millores socials 
 
Article 48 Pauses i reducció de jornada per lactància o per naixements de fills prematurs.  
48.1 Per a la lactància del fill menor de 9 mesos, els treballadors i treballadores tenen dret a una pausa d’una 
hora a la feina, que poden dividir en 2 fraccions. La durada de la pausa s'incrementarà proporcionalment en 
els casos de part, adopció o acolliment múltiples.  
El/la treballador/a pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en 1 hora amb la mateixa 
finalitat, i es podrà atorgar a un dels progenitors si tots dos són treballadors/es de la mateixa empresa. 
S’estableix la possibilitat de compactació del total del temps a continuació del permís per maternitat sempre 
que ambdues parts estiguin d’acord i així ho convinguin. Si el/la treballador/a causés baixa definitiva a 
l’empresa abans dels nou mesos següents al part se li descomptaran les quantitats indegudament 
percebudes.  
S’estableix així mateix la possibilitat de compactar, de comú acord, les reduccions de jornada en un sol dia 
laborable a la setmana.  
48.2 En el supòsit de naixement de fills prematurs o que per altres causes hagin de continuar hospitalitzats 
després del naixement, un dels progenitors té dret a absentar-se del treball durant una hora diària. Així 
mateix, podrà reduir la seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució proporcional de 
salari. Si els dos treballen a la mateixa empresa només un d’ells podrà exercir aquests drets.  
48.3 En cas de naixement d’un fill o filla prematur que hagi de ser hospitalitzat a continuació del part, 
s’atorgarà una excedència voluntària especial equivalent al temps d’hospitalització, fins un màxim de dotze 
setmanes, que s’iniciarà a partir de la finalització del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior. 
48.4 La concreció horària i la concreció del període per gaudir el permís de lactància i de la reducció de 
jornada per tenir cura d’un menor familiar dels previstos en aquest article correspon al/a la treballador/a dins 
de la seva jornada ordinària. El/la treballador/a ha de preavisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació sobre 
quina serà la data de la seva reincorporació a la jornada ordinària. 
48.5 Previ acord amb l’empresa, el permís de maternitat es podrà gaudir a temps parcial de forma 
ininterrompuda. En el cas de filiació biològica només es podrà gaudir a temps parcial a partir de la sisena 
setmana posterior al part.  
 
Article 49 Reducció de jornada per tenir cura d’un menor o disminuït físic, psíquic, sensorial o familiar 
49.1 Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o una persona 
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, que no realitzi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció 
de la jornada de treball en els termes legalment establerts segons la normativa vigent en cada moment. 
Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no 
ocupi activitat retribuïda. La reducció de jornada contemplada en el present apartat constitueix un dret 
individual dels treballadors i treballadores, homes o dones. No obstant, si dos o més treballadors/es de la 
mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresari podrà limitar el seu exercici 
simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa o necessitats del servei.  
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El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada d'aquella, per 
a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors 
malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de 
llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent, acreditat per l'informe del 
Servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de Catalunya i, com a màxim, fins que el menor compleixi 
els 18 anys. Es considerarà malaltia greu a efectes d’aquest paràgraf les regulades al reial decret 1148/2011, 
o qualsevol altre que el substitueixi o actualitzi.  
49.2 La concreció horària i la determinació del període de gaudir del permís de lactància i de la reducció de 
jornada, correspondrà al/a la treballador/a, dintre de la seva jornada ordinària. El/la treballador/a haurà de 
preavisar a l’empresari amb quinze dies d’antelació de la data que es reincorporarà a la seva jornada 
ordinària.  
49.3 Els treballadors i treballadores que tinguin la consideració de víctimes de violència de gènere o de 
víctimes del terrorisme tindran dret per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social 
integral, a la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del 
temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes 
d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'empresa. En absència d’acord, la concreció horària del dret 
correspondrà al treballador/a.  
 
Article 50 Canvi de lloc de treball durant l’embaràs i situació de part recent.  
Les treballadores en situació d’embaràs o part recent que ocupin llocs de treballs avaluats com de risc per la 
seguretat o salut o puguin repercutir negativament sobre l’embaràs o la lactància tindran dret a que els siguin 
adaptades les condicions de treball per evitar l’exposició als esmentats riscs.  
Si no és possible l’adaptació de les condicions o del temps de treball, prèvia certificació del metge d’empresa 
o, en el seu defecte, del metge de capçalera de què les condicions de treball poden influir negativament en la 
salut de la treballadora o del fetus, la direcció haurà de traslladar temporalment la treballadora a un lloc de 
treball o funció diferent compatible amb el seu estat. Si no existeix lloc o funció compatible corresponent al 
seu grup professional la treballadora podrà ser destinada a un d’equivalent conservant la retribució del seu 
lloc de procedència.  
En el supòsit que per raó d’embaràs o part recent, l’empresa destini una treballadora a un lloc de treball 
corresponent a un grup professional superior al que ostentava percebrà el salari corresponent a aquest grup 
professional. Aquesta treballadora no tindrà dret a consolidar aquest grup professional superior, encara que 
la destinació sigui superior a 6 mesos en un any o a 8 mesos en dos anys. 
 
Capítol 6 Millores en l’acció protectora de la seguretat social. Jubilació. Defunció  
 
Secció 1 Complements de prestacions per IT  
 
Article 53 Regulació del règim de millora de la incapacitat temporal  
Per a les situacions d’incapacitat temporal que s’iniciïn a partir de la data d’entrada en vigor el present 
conveni, el règim de millora de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal inclòs en l’àmbit 
funcional d’aquest conveni serà el regulat per la disposició addicional 6ª de la llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, en la redacció donada pel Decret llei 2/2013, de 19 de març:  
... 
b. Les empleades embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació d’incapacitat temporal 
percebran, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la seguretat social, fins al cent 
per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. ... 
 
Article 54 Maternitat  
En el supòsit de permís per maternitat o part previst a l’article 48.4 de la llei de l'Estatut dels treballadors, les 
empreses garantiran a llurs treballadors/es el complement necessari perquè, sumat a la prestació 
reglamentària de la seguretat social percebin la totalitat de la seva retribució en jornada ordinària. 
 
Capítol 8 Règim disciplinari  
 
Secció 1 Faltes 
 
Article 61 Graduació de les faltes 
... 
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61.4 Faltes molt greus 
... 
c. L’assetjament sexual, entenent com a tal tota conducta de naturalesa sexual o qualsevol altre 
comportament basat en el sexe que afecti a la dignitat de la dona i l’home en el treball, inclosa la conducta de 
superiors i companys, sempre i quan aquesta conducta sigui no desitjada, no raonable i ofensiva pel subjecte 
passiu de la mateixa, o creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és objecte 
de la mateixa; o la negativa al sotmetiment d’una persona a aquesta conducta sigui utilitzada com a base per 
a una decisió que tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la formació professional o a l’ocupació, 
sobre la continuació de l’ocupació, sobre el salari o sobre qualsevol altra decisió relativa al contingut de la 
relació laboral. 
 
Capítol 13  
 
Secció 1 Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere  
 
Article 76 Les treballadores víctimes de la violència de gènere tenen dret:  
A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una quarta part i un 
màxim de tres quartes parts, de la durada d’aquella. La concreció horària de la reducció correspondrà a la 
treballadora i, en cas de desacord amb l’empresa,les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert 
en l’article 138 bis de la Llei reguladora de la Jurisdicció Social.  
A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l’adaptació del seu horari conforme al que estableixin de 
mutu acord l’empresa i la treballadora afectada.  
A ocupar preferentment altre lloc de treball del mateix grup professional o equivalent, en el cas que la 
treballadora hagi d’abandonar el lloc de treball en la localitat on presti els seus serveis, quan l’empresa t ingui 
vacants en altres centres de treball d’altres localitats. L’empresa té l’obligació de comunicar a la treballadora 
les vacants existents.  
La durada inicial del desplaçament serà de sis mesos durant els quals la treballadora conservarà el dret de 
reserva del lloc de treball d’origen. Transcorreguts els sis mesos la treballadora en el terme màxim de quinze 
dies haurà d’optar entre la tornada al lloc de treball anterior o a continuar en el nou amb renúncia al seu dret 
de reserva.  
A la suspensió del seu contracte de treball quan es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a 
conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència, per un període d’una durada no superior a sis 
mesos, tret que el Jutge prorrogui la suspensió, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del seu lloc de 
treball.  
A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi obligada a abandonar definitivament 
el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència  
Les baixes laborals motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, 
acreditada pels Serveis Socials d’Atenció o pels Serveis de Salut no es computaran com faltes d’assistència 
a l’efecte d’absentisme laboral.  
La situació de violència de gènere exercida sobre les treballadores que dóna dret al naixement dels anteriors 
drets laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció.  
Excepcionalment es podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del Ministeri Fiscal que indiqui 
l’existència d’indicis fins que el Jutge dicti l'esmentada ordre de protecció.  
Serà suficient per a considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de la treballadora víctima de 
la violència de gènere un dictamen dels Serveis Socials. 
 
Disposició addicional sisena. Comissió sectorial d’ocupació i igualtat  
Amb la finalitat d’avaluar i/o revisar la situació de l’ocupació i d’igualtat en el sector a què fa referència el 
present Conveni, en especial després dels canvis en la regulació de la jornada, es constituiran, en el termini 
dels quatre mesos següents a la signatura del present Conveni, sengles Comissions sectorials, amb caràcter 
paritari, dels signants del Conveni. Per la part sindical, estaran composades per 2 membres més un assessor 
per cada sindicat.  
En el moment de la constitució s’haurà d’explicitar el seu règim de funcionament i calendari de reunions. 
 
 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’ESTABLIMENTS SANITARIS D’HOSPITALITZACIÓ, 
ASSISTÈNCIA, CONSULTA I LABORATORIS D’ANÀLISIS CLÍNIQUES PER ALS ANYS 2012-2013 (CODI  
DE CONVENI NÚM. 79000815011994) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6277 – 19.12.2012 
 



 
 

16 
 

Capítol 3 - Condicions Laborals 
 
Article 34. Vacances 
... 
34.3 En el supòsit que el personal, abans de l’inici de les vacances prèviament programades, causi baixa per 
maternitat, ..., no perdrà el seu dret a gaudir-les dintre del mateix any natural. 
 
Article 38. Permisos 
38.1 Aquest redactat serà d’aplicació a partir d’1 de gener de 2013 
a) El personal afectat per aquest conveni te dret a un permís retribuït de 2 dies per afers propis, per any 
natural, que seran de lliure disposició, i respecte a la qual el personal no ha d’aportar cap justificant. 
El personal ha de sol·licitar aquestes llicències, almenys amb 5 dies d’antelació a la data prevista, llevat en 
casos d’urgència. 
El gaudiment del permís no excedirà d’1 dia per cada semestre de l’any natural. 
Aquest dies s’entendran proporcionals al temps de prestació de servei. 
b) El personal afectat per aquest conveni te dret a un permís que no computarà com a jornada efectivament 
treballada, i per tant caldrà recuperar, de 16 hores per afers propis, per any natural, que seran de lliure 
disposició, i respecte a la qual el personal no ha d’aportar cap justificant. 
El personal ha de sol·licitar aquestes llicències, almenys amb 5 dies d’antelació a la data prevista, llevat en 
casos d’urgència i hauran de ser acceptades per la empresa excepte si la necessitat del servei ho impedeix, 
fet que no podrà impedir el gaudiment del permís dintre de l’any natural. 
El gaudiment del permís no excedirà de 8 hores per cada semestre, que no es podran fraccionar en mòduls 
inferiors a 4 hores, excepte pacte en contrari. La recuperació d’aquestes hores per part del treballador 
s’haurà d’efectuar com a molt tard el primer trimestre de l’any següent. 
Aquestes hores s’entendran proporcionals al temps de prestació de servei. 
... 
38.3 En el cas de naixement d’un fill/una filla, el permís és de 3 dies naturals, que es poden ampliar a 5 dies 
naturals si el personal ha d’efectuar un desplaçament a més de 90 quilometres. 
... 
38.9 Les treballadores embarassades tindran dret a gaudir de permís per temps indispensable per a la 
realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que hagin de fer dins la seva jornada 
laboral. 
 
Article 39. Suspensió del contracte de treball per paternitat 
Al naixement d’un/una fill/a, adopció o acolliment, el treballador/a tindrà dret a la suspensió del contracte de 
treball durant 13 dies ininterromputs , ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple en 2 dies 
mes per cada fill/a a partir del/la segon/a. El treballador/a haurà de preavisar a l’empresari amb la suficient 
antelació. 
La suspensió dels contracte a què es refereix aquest article es pot gaudir en règim de jornada complerta o en 
regim de jornada parcial, previ acord entre empresa i treballador. 
 
Article 40. Excedència especial per tenir cura de menors o familiars 
El personal tindrà dret a un període de excedència de durada no superior a 4 anys per tenir cura de cada 
fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant permanent com 
preadoptiu, a contar des de la data de naixença o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa. 
El quart any d’excedència haurà de ser gaudit de forma ininterrompuda. 
També tindrà dret el personal a una excedència de duració no superior a 2 anys per atendre a un familiar fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat que no es 
pugui valer per si mateix, sempre que no desenvolupi cap activitat retribuïda. Aquesta excedència que podrà  
gaudir-se de forma fraccionada constitueix un dret individual del personal, homes o dones. No obstant, si dos 
o més treballadors/ores de la mateixa empresa generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, 
l’empresari/a podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 
quan un nou subjecte causant donés dret a un nou període d’excedència, l’inici de la mateixa donarà fi al que, 
si escau, es vingués gaudint. 
El període en el qual el personal romangui en situació d’excedència conforme a l’establert en aquest article 
serà computable a l’efecte d’antiguitat i el personal tindrà dret a l’assistència, a cursos de formació 
professional, a la participació de la qual deurà ser convocat per l’empresari/a, especialment en ocasió de la 
seva reincorporació. 



 
 

17 
 

El personal contractat com a interí per a substituir a un/a treballador/a durant el període de baixa per 
maternitat té prorrogat automàticament el seu contracte d’interinitat durant tot el temps de l’excedència, sense 
que calgui cap especificació ni aclariment al contracte subscrit a aquest efecte. 
Les excedències regulades en aquest article s’han de sol·licitar sempre per escrit, amb 15 dies d’antelació 
com a mínim, respecte a la data en què comença. L’empresa ha de comunicar la concessió, també per escrit, 
en el termini dels 5 dies següents. 
Les excedències regulades en aquest article, no es retribueixen però si computen a l’efecte de l’antiguitat. Al 
final del primer any d’excedència, tindrà dret a incorporar-se automàticament al seu lloc de treball amb les 
mateixes condicions que tenia abans. Transcorregut aquest termini la reserva quedarà referida a un lloc de 
treball del mateix grup. 
 
Article 42. Pauses i reduccions de jornada 
42.1 Per a la lactància de fill/a menor de 9 mesos, el personal te dret a una pausa d’una hora a la feina, que 
pot dividir en 2 fraccions. En cas de part o adopció múltiple s’estarà al que disposa l’article 37.4 de l’E.T. 
El personal pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada normal en 1 hora amb la mateixa finalitat, 
i es podrà atorgar tant al pare o la mare si tots dos són treballadors/ores de la mateixa empresa. 
S’estableix la possibilitat d’acumulació del total del temps a continuació del permís per maternitat sempre que 
ambdues parts estiguin d’acord i així ho convinguin. Si el treballador/la treballadora causés baixa definitiva a 
l’empresa abans dels nou mesos següents al part se li descomptaran les quantitats indegudament 
percebudes. 
S’estableix així mateix la possibilitat d’acumular, de comú acord, les reduccions de jornada en un sol dia 
laborable a la setmana. 
42.2 En el supòsit de naixement de fills/es prematurs/es o que per altres causes hagin de continuar 
hospitalitzats/ades després del naixement, el pare o la mare tenen dret a absentar-se del treball durant una 
hora diària. Tanmateix, podrà reduir la seva jornada de treball fins un màxim de 2 hores, amb la disminució 
proporcional de salari. Si els dos treballen a la mateixa empresa només un d’ells podrà exercir aquests drets. 
42.3 qualsevol treballador/a que tingui cura directa d’un menor de 8 anys o d’un disminuït físic, psíquic o 
sensorial sempre que no exerceixi cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada laboral 
com a mínim d’un octau i com a màxim de la meitat, amb la disminució corresponent de l salari. Només un 
dels cònjuges o dels membres de la unió estable de parella es pot acollir a aquest dret. 
42.4 El mateix dret es reconeix a qui tingui cura d’un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat 
que no desenvolupi cap activitat i que per raons d’edat, accident o malaltia estigui incapacitat i no es pugui 
valer per si mateix. 
42.5 La concreció horària i la concreció del període de gaudir el permís de lactància i de la reducció de 
jornada per tenir cura d’un/a menor o familiar dels previstos en aquest article correspon al personal dins de la 
seva jornada ordinària.  
El personal ha de preavisar a l’empresa amb 15 dies d’antelació, quina serà la data de la seva reincorporació 
a la jornada ordinària. 
 
Article 46. Seguretat i Salut laboral 
... 
46.9 Protecció de la maternitat i la lactància 
46.9.1 L’avaluació dels riscos que es refereix l’article 16 de la LPRL haurà de comprendre la determinació de 
la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent a 
agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o 
del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació 
revelessin un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància de les 
citades treballadores, l’empresari adoptarà les mesures necessàries per a evitar l’exposició a aquest risc, 
mitjançant una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada.  
Aquestes mesures inclouran, quan resulti necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns. 
46.9.2 quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no resultés possible o, a pesar de tal 
adaptació, les condicions d’un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora 
embarassada o del fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o 
de les Mútues d’AT i MP, amb l’informe del metge del Servei Nacional de la Salut que assisteixi 
facultativament a la treballadora, aquesta deurà ocupar un lloc de treball  
o funció diferent i compatible amb el seu estat. L’empresari deurà determinar prèvia consulta amb els 
representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes. 
El canvi de lloc o funció es portarà a terme de conformitat amb les regles i criteris que s’apliquin en els 
supòsits de mobilitat funcional i tindrà efectes fins al moment que l’estat de salut de la treballadora permeti la 
seva reincorporació a l’anterior lloc. 
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En el cas que, tot i aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o funció 
compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, 
si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen. 
Si aquest canvi de lloc no resultés tècnica o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per 
motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte 
per risc durant l’embaràs i la lactància natural dels fills menors de nou mesos, contemplada en l’article 45.1.d)  
de l’Estatut dels treballadors, durant el període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva 
salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a altre lloc compatible amb el 
seu estat. 
quan la treballadora embarassada no pogués prestar serveis de conformitat amb el disposat en aquest 
article, les empreses garantiran el complement necessari per què, amb les prestacions econòmiques de la 
Seguretat Social percebin la totalitat del salari establert en el present conveni fins a un total de cent vint dies 
per any natural, en un o diversos períodes de suspensió de contracte. 
46.9.3 El disposat en els anteriors nombres d’aquest article serà també d’aplicació durant el període de 
lactància, si les condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho 
certifiqués el metge que, en el règim de Seguretat Social aplicable, assisteixi facultativament a la treballadora. 
46.9.4 Les treballadores embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a 
la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresari i justificació de la 
necessitat de la seva realització dintre de la jornada de treball. 
 
Capítol 6 - Representació col·lectiva 
 
Article 56. Comitès d’empresa i delegats de personal 
... 
Els representants legals dels treballadors/es tenen dret a ser informat trimestralment sobre: 
… 
e) També tindran dret a rebre la informació, al menys anualment, relativa a la aplicació en l’empresa del dret 
d’igualtat i d’oportunitat entre homes i dones, entre les que constin les dades sobre la proporció entre dones i 
homes en els diferents nivells professionals, així com, en el seu cas sobre les mesures que s’haguessin 
adoptat per fomentar la igualtat entre dones i homes en l’empresa i d’haver-se establert un pla d’igualtat 
sobre l’aplicació del mateix. 
 
Capítol 9 - Règim disciplinari 
 
Article 65 
... 
66.4 Faltes molt greus: 
... 
b) La manca de respecte i de consideració degudes a la intimitat dels companys de treball, caps o superiors, i 
les ofenses verbals o físiques d’ordre sexual exercides contra qualsevol treballador o treballadora de 
l’empresa, es sancionaran amb el màxim rigor en el cas que fossin exercides des de posicions de superioritat  
jeràrquica. 
 
Article 69. Assetjament sexual 
Es considerarà falta greu o molt greu l’assetjament sexual, entenent com a tal qualsevol conducta de 
naturalesa sexual o qualsevol altre comportament basat en el sexe que afecti a la dignitat de la dona i l’home 
al treball, inclosa la conducta de superiors i companys, sempre que aquesta conducta sigui indesitjable, 
irracional i ofensiva per al subjecte passiu de la mateixa; i creï un entorn laboral intimidatori, hostil o humiliant 
per a la persona que es objecte de la mateixa; o la negativa al sotmetiment d’una persona a aquesta 
conducta sigui utilitzada com a base per una decisió que tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la 
formació professional i a la feina, sobre la continuació de la feina, sobre el salari o qualsevol altra decisió 
relativa al contingut de la relació laboral. 
 
Capítol 10 - Formació continuada 
 
Article 72. Drets laborals de les treballadores víctimes de la violència de gènere 
Aquestes treballadores tenen dret: 
1) A la reducció de la seva jornada amb disminució proporcional del salari entre, almenys una quarta part i un 
màxim de tres quartes parts, de la durada d’aquella. La concreció horària de la reducció correspondrà a la  
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treballadora i en cas de desacord amb l’empresa les discrepàncies seran resoltes pel procediment establert 
en l’article 138 bis de la Llei de Procediment Laboral. 
2) A la reordenació del seu temps de treball mitjançant l’adaptació del seu horari conforme al que estableixin 
de mutu acord l’empresa i la treballadora afectada. 
3) A ocupar preferentment altre lloc de treball del mateix grup professional o categoria professional 
equivalent, en el cas que el personal hagi d’abandonar el lloc de treball en la localitat on presti els seus 
serveis, quan l’empresa tingui vacants en altres centres de treball d’altres localitats. L’empresa té l’obligació 
de comunicar a la treballadora les vacants existents. 
4) La durada inicial del desplaçament serà de sis mesos durant els quals la treballadora conservarà el dret de 
reserva del lloc de treball d’origen. Transcorreguts els sis mesos la treballadora en el terme màxim de quinze 
dies haurà d’optar entre la tornada al lloc de treball anterior o a continuar en el nou amb renúncia al seu dret 
de reserva. 
5) A la suspensió del seu contracte de treball quan es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a 
conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència, per un període d’una durada no superior a sis 
mesos, tret que el Jutge prorrogui la suspensió, fins a un màxim de divuit mesos, amb reserva del seu lloc de 
treball. 
6) A declarar extingit el seu contracte de treball quan la treballadora es vegi obligada a abandonar 
definitivament el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima d’aquesta classe de violència. 
Les baixes laborals motivades per la situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, 
acreditada pels serveis socials d’atenció o pels serveis de salut no es computaran com faltes d’assistència a 
l’efecte d’absentisme laboral. 
La situació de violència de genero exercida sobre les treballadores que dóna dret al naixement dels referits 
drets laborals s’ha d’acreditar mitjançant la corresponent ordre judicial de protecció. Excepcionalment es 
podrà acreditar aquesta situació mitjançant informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis fins 
que el Jutge dicti l’esmentada ordre de protecció. 
Serà suficient per a considerar justificades les absències o faltes de puntualitat de la treballadora víctima de 
la violència de gènere un dictamen dels serveis socials. 
 
Article 73. Plans d’igualtat 
 
1 Totes les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni estan obligades a respectar la igualtat 
de tracte i oportunitats en l’àmbit de les relacions laborals i, amb aquesta inalitat, hauran d’adoptar les 
mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre homes i dones. 
 
2 Les fases d’un Pla d’igualtat han de ser: Diagnosi de la Situació, Programació Implantació, Seguiment i 
Avaluació. 
 
3 En cas de les empreses de més de 250 treballadors/es les mesures indicades hauran de materialitzar-se en 
la elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat que s’haurà de negociar amb la representació legal dels 
treballadors/es. 
Aquest serà degudament registrat en l’organisme oficial competent i es lliurarà una copia a la representació 
dels treballadors. 
 
4 Al projecte d’elaborar els Plans de igualtat indicats, les empreses afectades per aquesta obligació hauran 
de seguir els procediments i criteris següents: 
a) Les empreses elaboraran un diagnòstic de la situació en tots els seus centres de treball respecte a la 
situació dels homes i les dones valorant, entre altres, la situació en l’empresa respecte als aspectes 
següents: 
Igualtat en l’accés a l’ocupació 
Igualtat en matèria de classificació professional 
Igualtat en la promoció i la formació 
Existència de discriminació retributiva 
Criteris en l’ordenació del temps de treball 
Prevenció en matèria d’assajament sexual 
Prevenció en matèria d’assajament per raó de sexe 
b) Es garantirà l’accés dels representants legals dels treballadors/es al diagnòstic efectuat. 
c) S’obrirà un procés de negociació amb la representació legal dels treballadors/ es per tal de fixar els 
objectius concrets, les estratègies i les practiques a adoptar tendents a assolir la plena igualtat de tracte entre 
homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe. 
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d) D’aquest procés de negociació s’aixecaran Actes que recullin els acords o desacords respecte als diferents 
punts abordats i l’aplicació temporal de les mesures. Durant el procés negociador les parts han de negociar 
de bona fe i amb la finalitat d’arribar a un acord. Abans de donar per acabat sense acord el procés 
negociador les parts hauran d’haver mantingut un període de negociació no inferior a un mes. 
e) Finalitzat el procés negociador l’empresa notificarà als representants dels treballadors/es el contingut del 
pla d’igualtat que ha d’afectar a la totalitat de l’empresa sense perjudici de poder establir accions especials 
adequades respecte a determinats centres de treball. 
f) L’empresa fixarà en el Pla d’igualtat els objectius concrets de igualtat a assolir, les estratègies i les 
practiques a adoptar per la seva consecució, la durada estimada del Pla així com els sistemes de seguiment i 
avaluació dels objectius fixats. 
 
5 La Comissió paritària del conveni assessorarà i mediarà, si així es sol·licita, per l’elaboració i seguiment 
dels plans d’igualtat indicats. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2 - Clàusula de desvinculació 
... 
3. ... L’acord d’inaplicació i la programació de la recuperació de les diferents i possibles matèries afectades no 
podrà suposar l’incompliment de les obligacions establertes en conveni relatives a l’eliminació de les 
discriminacions retributives per raons de gènere així com les establertes en matèria de «jornada» i «horari i 
distribució de temps de treball» en la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes. 
... 
4. ... Si escau, la Comissió haurà de determinar amb exactitud les matèries afectades per la inaplicació així 
com determinar i concretar tant els seus termes com el calendari de la progressiva convergència cap a la 
tornada de les condicions suspeses.  
A aquest efecte haurà de tenir en compte el termini màxim d’inaplicació establert així com la impossibilitat 
d’incomplir les obligacions anteriorment citades i relatives a la discriminació retributiva i a la qual pogués 
afectar a la jornada, horari i distribució del temps de treball i referida a la Llei per a la Igualtat. 
 

Naturopatia i professionals naturòpates 
 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL PARA LAS EMPRESAS DE NATUROPATÍA Y PROFESIONALES 
NATURÓPATAS (CÓDIGO DE CONVENIO N.º 99100135012013) 
BOE Núm. 206 Miércoles 28 de agosto de 2013 
 
CAPÍTULO VII - Permisos, licencias y excedencias, suspensión del contrato de trabajo y otros 
derechos derivados de la conciliación de la vida laboral y familiar  
 
Artículo 29. Permisos y/o licencias.  
1. El trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por 
alguno de los motivos y por el siguiente tiempo:  
… 
b) Tres días en los casos de nacimiento de hijos, ... Cuando por estos motivos el trabajador/a necesite hacer 
algún desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. En el caso que el desplazamiento sea fuera del 
territorio nacional y el fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización sea de un pariente de 
primer grado el permiso o la licencia será de un total de ocho días, cuatro de ellos retribuidos.  
… 
e) El personal, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, estos permisos se incrementaran proporcionalmente en los 
casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la 
jornada normal en una hora con la misma finalidad. También se podrán acumular mediante el disfrute de un 
mes de permiso retribuido o la proporción que corresponda en función del período de alta en la empresa con 
posterioridad al parto, hasta que el hijo cumpla los nueve meses de edad. Este permiso podrá ser disfrutado, 
como derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, aunque solo podrá disfrutarlo uno de los 
progenitores en caso de que ambos trabajen.  
f) Se concederán los permisos necesarios a las trabajadoras embarazadas y/o pareja para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de su 
realización dentro de la jornada de trabajo.  
g) El tiempo necesario para acompañar a familiares de primer grado con discapacidad física o psíquica y así 
resulte acreditado. El uso de este permiso o licencia deberá ser pre avisado al empresario con la suficiente 
antelación, salvo razones de fuerza mayor o de urgencia.  



 
 

21 
 

 
Artículo 30. Suspensión con reserva del puesto de trabajo por maternidad.  
Se aplicara la disposición recogida en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.  
 
Artículo 31. Suspensión de contrato por paternidad.  
Se aplicara la disposición recogida en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.  
 
Artículo 32. Excedencias.  
… 
2. Para la excedencia maternal o paternal, el/la trabajador/a tendrá derecho a un período no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o en los 
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución judicial o administrativa.  
3. Excedencia cuidado familiar. A un período no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.  
El período de excedencia en ambos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o 
trabajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya 
participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación.  
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o nivel equivalente. 
 
CAPÍTULO IX Prevención de riesgos laborales y salud laboral 
 
Artículo 36. Protección a la maternidad.  
Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la empresa y el comité de seguridad y salud laboral, 
existiesen puestos de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora, durante el 
embarazo o la lactancia, o del feto, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
exposición de la trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal 
adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer 
trabajadora embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado.  
En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, de acuerdo con lo contemplado en el 
artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
puesto compatible con su estado.  
 
Artículo 37. Protección de las víctimas de la violencia de género.  
Según lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género:  
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al 
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la 
extinción del contrato de trabajo.  
2. Cuando se produzca la reincorporación de la trabajadora a aquellas empresas que hubiesen formalizado 
contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido 
su contrato de trabajo, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la 
suspensión del contrato de trabajo.  
3. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de 
la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de 
atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 
 
CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
 
Artículo 40. Faltas muy graves. 
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... 
11. Conductas constitutivas de acoso sexual, moral y acoso por razón de sexo tipificadas como delito en el 
vigente Código Penal. 
 
Artículo 41. Definición y prevención del acoso sexual, moral y por razón de sexo.  
Definición:  
1. Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso 
sexual, moral y/o por razón de sexo en el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho de presentar denuncias.  
2. Se consideraran constitutivas de acoso sexual laboral cualesquiera conductas, proposiciones o 
requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organización y dirección de la 
empresa, respecto de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resulten indeseables, 
irrazonables y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante las mismas puede determinar una 
decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.  
3. Se consideran constitutivas de acoso moral, … 
4. Se consideran conductas constitutivas de acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en 
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  
5. La constatación de la existencia de acoso sexual, moral y/o por razón de sexo en el caso denunciado, será 
considerada siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una 
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.  
 
Prevención:  
Las empresas deberán promover condiciones de trabajo adecuadas y un clima laboral saludable que eviten 
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Para ello, con la participación de la representación legal de los 
trabajadores, las empresas establecerán protocolos de actuación que incluirán:  
a) El compromiso de la empresa de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.  
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  
c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de 
acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.  
d) El procedimiento interno de actuación, que deberá ser ágil y garantizar la confidencialidad. 
 
CAPÍTULO XIII - Igualdad  
 
Artículo 47. Igualdad de oportunidades. Plan de Igualdad.  
Las empresas con más de 150 trabajadores, tengan uno o más centros de trabajo, vendrán obligadas a 
elaborar y aplicar planes de igualdad que contemplen el establecimiento de medidas de acción positiva. El 
resto de las empresas deberán, en el marco de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, implantar medidas de acción positiva con el fin de contribuir al objetivo de la igualdad y no 
discriminación en las empresas, siempre en el marco de lo que determine este Convenio Colectivo y de 
manera negociada con la representación legal de los trabajadores.  
 
Artículo 48. Comisión de Igualdad de Oportunidades.  
1. Con el fin de interpretar y aplicar correctamente la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que tuvo su entrada en vigor el 24 de marzo de 2007, se crea una Comisión Paritaria de Igualdad 
con las funciones descritas más adelante.  
2. La Comisión Paritaria de Igualdad estará compuesta por cuatro miembros por la parte empresarial y cuatro 
miembros por la sindical, en las mismas condiciones que la Comisión Mixta de interpretación y vigilancia del 
Convenio.  
3. La Comisión Sectorial para la Igualdad de Oportunidades estará encargada de:  
a) Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la igualdad de oportunidades y de trato en el sector.  
b) Asesorar a las Empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad, así 
como en materia de implantación de planes.  
c) Actuar como mediador en aquellos casos que voluntaria y conjuntamente le sean sometidos por las partes 
afectadas, y que versen sobre la aplicación o interpretación de los Planes de Igualdad, de las empresas 
incluidas en el ámbito del presente convenio.  
d) Recabar información de las Empresas sobre las incidencias y dificultades que pueda generar la aplicación 
de la Ley de Igualdad.  
e) Realizar el seguimiento de la evolución de los planes acordados en las empresas del sector.  
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f) Elaborar los dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres en el sector, a petición de la Comisión Mixta, así como jornadas y eventos 
relacionados con la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector.  
4. Todas las empresas del sector informarán a la Comisión de Igualdad sectorial del inicio de las 
negociaciones del plan de igualdad o medidas para favorecer la igualdad, y del resultado de dichas 
negociaciones, presentando el texto del acuerdo en caso de haberse alcanzado.  
5. Las empresas que cuenten con la participación y asesoramiento de la Comisión de Igualdad en la 
elaboración de sus planes podrán publicitar este hecho en los términos que se acuerden.  
6. Esta Comisión podrá estar asistida por expertos en igualdad de oportunidades o asesores previo acuerdo 
de las partes. 

 
Oficines de farmàcia 

 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER A OFICINES DE FARMÀCIA DE LA PROVÍNCIA DE 
BARCELONA PER ALS ANYS 2014-2017 (CODI DE CONVENI NÚM. 08003235011994) 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona - Divendres, 4 de setembre de 2015 
 
Capítol IV - Jornada de treball, hores extraordinàries, descansos, vacances i permisos 
 
Article 22. Llicències. 
22.1 El treballador, si avisa amb la suficient antelació, pot faltar a la feina, amb dret a la percepció del salari, 
únicament en els casos següents: 
... 
f) Dos dies per naixement de fill, que es poden ampliar a 2 dies més en cas de malaltia justificada. 
... 
j) El temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació del part que 
s'hagin de dur a terme dins la jornada laboral. 
 
Article 23. Protecció de la maternitat. 
23.1. En el cas de maternitat, la treballadora/treballador té dret a passar a la situació d'excedència per un 
període màxim de 3 anys a comptar des de la data de terminació del període de descans obligatori, amb la 
finalitat d'atendre la criança i educació del fill. A aquest efecte ho ha de sol·licitar per escrit i l'empresa està 
obligada a la seva immediata concessió. 
Durant els 2 primers anys, prèvia sol·licitud de reingrés formulada per escrit, de la qual ha d'acusar recepció 
l'empresari farmacèutic, la treballadora excedent té dret a la reincorporació automàtica al mateix lloc de 
treball que desenvolupava en sol·licitar l'excedència. Transcorregut l'esmentat termini, la reincorporació 
també ha de ser automàtica, però la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o 
categoria equivalent. 
Els contractes d'interinitat que, a l'empara d'allò previst a l'article 15.1.c) i la Disposició Addicional 14 de 
l'Estatut dels treballadors, puguin subscriure's per substituir la treballadora que es trobi en situació 
d'excedència per maternitat, poden acollir-se a les bonificacions de quotes a la Seguretat Social existents en 
cada moment. 
 
23.2 L'avaluació dels riscos a què es refereix l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, ha de 
comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició de les treballadores en situació 
d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la 
salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els 
resultats de l'avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió en l'embaràs o 
la lactància de les esmentades treballadores, l'empresari adoptarà les mesures necessàries per evitar 
l'exposició a l'esmentat risc, a través d'una adaptació de les condicions o del temps de treball de la 
treballadora afectada. Aquestes mesures han d'incloure, si cal, la no-realització de treball nocturn o de treball 
a torns. 
23.3 Quan l'adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o quan, malgrat aquesta 
adaptació, les condicions d'un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la treballadora 
embarassada o del fetus, i així ho certifiqui el metge que en el règim de la Seguretat Social aplicable 
assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà de desenvolupar un lloc de treball o funció diferent i 
compatible amb el seu estat. L'empresari ha de confeccionar, prèvia consulta als representants dels 
treballadors, una llista dels llocs de treball exempts de riscos a aquest efecte. 



 
 

24 
 

El canvi de lloc o funció s'ha de dur a terme d'acord amb les regles i criteris que s'apliquin en els supòsits de 
mobilitat funcional i té efectes fins al moment en què l'estat de salut de la treballadora permeti la seva 
reincorporació a l'anterior lloc. 
En el cas que, fins i tot aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no hi hagi un lloc de treball o 
funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria 
equivalent i conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d'origen. 
23.4 Si l'esmentat canvi de lloc no és tècnicament i objectivament possible o no es pot exigir raonablement 
per motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del 
contracte per risc durant l'embaràs, prevista a l'article 45.1.d) de l'Estatut dels Treballadors, durant el període 
necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de 
reincorporar-se al seu lloc anterior o un altre lloc compatible amb el seu estat. 
23.5 Allò disposat en els anteriors apartats d'aquest article també és d'aplicació durant el període de lactància 
si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill i així ho certifica el metge 
que en el règim de seguretat social aplicable assisteix facultativament la treballadora. 
23.6 Les treballadores embarassades tenen dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació del part, previ avís a l'empresari i amb la justificació 
de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
 
Capítol VII - Règim disciplinari 
 
Secció 2 - Sancions 
 
Article 40. No-discriminació. 
El principi de no-discriminació establert a l'article 17 de l'Estatut dels treballadors és d'aplicació tant al 
personal amb contracte indefinit com al personal amb contracte de durada determinada. 
Quan l'empresari no compleixi els requisits establerts a l'apartat 1 de l'article 53 de l'Estatut dels treballadors 
o quan la decisió extintiva de l'empresari tingui com a mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides 
a la Constitució o llei o es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador, la 
decisió extintiva serà nul·la, i l'autoritat judicial ha de fer aquesta declaració d'ofici. 
La no-concessió del preavís establert a l'apartat c) de l'article 53.1 de l'Estatut dels treballadors no anul·la 
l'extinció, però l'empresari, amb independència dels altres efectes procedents, està obligat a abonar els 
salaris corresponents a l'esmentat període. La posterior observança per part de l'empresari dels requisits 
incomplerts en cap cas ha de constituir una esmena de l'anterior acte extintiu, sinó que ha de constituir un 
nou acord d'extinció amb efectes des de la seva data. 
És també nul·la la decisió extintiva (i l'acomiadament) en els següents supòsits: 
a) La dels treballadors durant el període de suspensió del contracte de treball per maternitat, risc durant 
l'embaràs, adopció o acollida (a què es refereix l'article 52.d) de l'Estatut dels treballadors) o la notificada en 
una data a partir de la qual el termini de preavís finalitza dins de l'esmentat període de suspensió. 
b) La de les treballadores des de la data d'inici de l'embaràs fins a la de començament del període de 
suspensió a què es refereix la lletra a) i la dels treballadors que hagin sol·licitat un dels permisos a què es 
refereixen els apartats 4 i 5 de l'article 37 de l'Estatut dels treballadors. 
 
CAPÍTOL XI - Igualtat d'oportunitats i no discriminació 
 
Article 48. Declaració de Principis generals. 
Les parts signatàries d'aquest Conveni declaren la seva voluntat de promoure i respectar el principi d'igualtat 
de tracte en el treball amb caràcter general, no admetent-se discriminacions per raó de sexe, estat civil, edat, 
raça o ètnia, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual, idees polítiques, afiliació o no a un sindicat, 
etc. 
Per a això, en el desenvolupament i exercici de les seves competències i facultats, la Comissió Paritària 
d'Interpretació i Vigilància del Conveni posarà especial atenció quant al compliment d'igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones en: 
1. L'accés a l'ocupació, promoció professional, la formació, estabilitat en l'ocupació, i la igualtat salarial en 
treballs d'igual valor. 
2. Vetllar perquè tant les dones com els homes gaudeixin d'igualtat d'oportunitats quant a ocupació, formació, 
promoció i el desenvolupament del seu treball. 
3. Vetllar perquè les dones treballadores tinguin la mateixa equiparació que els homes en tots els aspectes 
salarials, de manera que a igual treball i condicions les dones sempre tinguin igual retribució. 
4. Vetllar perquè les dones treballadores en el sector, en igualtat de condicions, tinguin les mateixes 
oportunitats que els homes en casos d'ascensos i funcions de major responsabilitat. 
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Laudo arbitral de 8 de marzo de 2014 dictado por don Tomás Sala Franco en el procedimiento de 
arbitraje seguido en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje que versa sobre el texto 
íntegro del XXIV CONVENIO COLECTIVO PARA OFICINAS DE FARMACIA (CÓDIGO DE CONVENIO N. º 
99100025032014) 
BOE Núm. 112 Jueves 8 de mayo de 2014 
 
CAPÍTULO I - Ámbitos de aplicación y principios generales 
 
Artículo 6. Igualdad de trato. 
1. Las partes se comprometen a defender y promover en la contratación y en las condiciones de trabajo el 
principio de igualdad de trato y la lucha contra la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
2. En el marco del presente Convenio Colectivo se constituirá la Comisión Paritaria de Igualdad en el Trabajo, 
que estará integrada por seis miembros, dos por la representación empresarial y otros cuatro en 
representación de las organizaciones sindicales solicitantes del presente laudo arbitral: 
– Por la parte empresarial: FEFE (1) y FENOFAR (1). 
– Por la parte sindical: UTF (1), FSP-UGT (1), FSS-CC.OO (1) Y FETRAFA (1). 
3. El voto de los miembros de la Comisión Paritaria de será, tanto del lado empresarial como social, 
proporcional a su representatividad en la Comisión Paritaria. 
4. La Comisión Paritaria de Igualdad en el Trabajo tendrá las siguientes funciones: 
a) Obtener, mediante encuestas u otros medios, información anual sectorial de las medidas implantadas en 
las diferentes empresas en tema de igualdad de trato. 
b) Asesorar a las empresas que lo soliciten sobre los derechos y obligaciones en materia de igualdad de 
trato. 
c) Mediar y, en su caso, arbitrar en aquellos casos que, voluntaria y conjuntamente, les sean sometidos por 
las partes en materia de igualdad. 
d) Recabar información de las empresas acerca de las dificultades e incidencias que pueda general la 
aplicación de la normativa sobre igualdad. 
5. La Comisión Paritaria de Igualdad en el Trabajo elaborará antes del 31 de diciembre de 2016 un Plan de 
Igualdad para el Sector de Oficinas de Farmacia. 
 
Artículo 8. Comisión Paritaria. 
… 
4. La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones: 
… 
c) Las funciones atribuidas a la Comisión Paritaria de Igualdad en el Trabajo en el Artículo 6 de este 
Convenio Colectivo. 
… 
5.…. Las reuniones de la Comisión Paritaria para realizar las funciones atribuidas en el Convenio Colectivo 
en materia de igualdad en el trabajo,… tendrán la consideración de extraordinarias. 
 
Artículo 9. Observatorio del Sector de Oficinas de Farmacia. 
… 
2. Sus funciones serán las de elaborar un Estudio sobre la situación del Sector de Oficinas de Farmacia y 
una serie de Protocolos de Actuación sobre las siguientes materias: 
… 
– Acoso sexual. 
 
CAPÍTULO VI - Permisos, suspensiones, excedencias y jubilación 
 
Artículo 27. Permisos. 
1. Los permisos se regularán por lo establecido en el Artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, salvo en lo 
dispuesto en los párrafos siguientes. 
2. El personal, previo aviso, podrá ausentarse del puesto de trabajo con derecho a remuneración por el 
tiempo y causas que a continuación se establecen: 
… 
d) En caso de nacimiento de hijo, tres días naturales o cuatro cuando con tal motivo necesite hacer un 
desplazamiento al efecto. En el supuesto de parto de alto riesgo, este permiso podrá ser ampliado hasta 
cinco días naturales y, en el caso de que persistiese la gravedad, por el tiempo necesario pero sin retribución, 
sin perjuicio de la posibilidad de obtener la licencia por paternidad. 
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… 
4. Las horas establecidas como permiso durante el periodo de lactancia podrán acumularse mediante el 
disfrute de un mes de permiso retribuido o la proporción que corresponda en función del periodo de 
reincorporación en la empresa con posterioridad al parto, hasta que el hijo cumpla los nueve meses de edad. 
 
Artículo 28. Suspensiones del contrato. 
1. Las suspensiones del contrato de trabajo por las causas legalmente establecidas se regirán por lo 
dispuesto en los Artículos 45 a 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, salvo en lo dispuesto en el párrafo 
siguiente. 
2. El empleado deberá comunicar al Farmacéutico Titular, o al Farmacéutico Regente o Sustituto en su caso, 
su intención de acogerse al derecho de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, paternidad, 
adopción o acogimiento con una antelación de, al menos, diez días antes de la fecha de su ejercicio. 
 
CAPÍTULO IX - Prevención de riesgos laborales 
 
Artículo 45. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud Laboral. 
… 
3. La Comisión tendrá las siguientes competencias y facultades: 
… 
f) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones asignadas por las normas de prevención a la empresa, 
especialmente en materia de: 
… 
◦  Protección específica de la gestación y del período de lactancia. 
 
 
1R CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL D’OFICINES DE FARMÀCIA DE LES PROVÍNCIES DE 
GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA, PER ALS ANYS 2013 I 2014 (CODI DE CONVENI NÚM. 
79100075012013) 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6480 - 15.10.2013 
 
Capítol 2 
 
Secció 3ª - Modalitats de contractació 
 
Article 10. Contracte de treball en pràctiques 
... 
b) La durada del contracte no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir de dos anys.  
Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la 
lactància i paternitat interrompran el còmput de la durada del contracte. 
 
Article 11. Contractes per a la formació i l’aprenentatge 
... 
Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la 
lactància i paternitat interrompran el còmput de la durada del contracte. 
 
Capítol 5 - Permisos, llicències i excedències 
 
Article 24. Permisos 
1. El personal, previ avís i la deguda justificació, podrà absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració 
pel temps i causes que a continuació s'expressen: 
... 
d) En cas de naixement de fill o adopció, tres dies naturals; en el supòsit de part d'alt risc, aquest permís 
podrà ser ampliat fins a cinc dies naturals i, en el cas que persistís la gravetat, pel temps necessari però 
sense retribució, sense perjudici de la possibilitat de la llicència per paternitat reconeguda en la normativa 
legal vigent 
... 
h) Pel que fa a altres situacions s'estarà, en tot cas, al que es disposa en l'article 37 de l'Estatut dels 
treballadors 
 
Article 25. Permís d’absència al treball o reducció de jornada durant el període de lactància 
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En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d) de l'Estatut dels 
treballadors, per a la lactància del menor fins que aquest compleixi nou mesos, els treballadors tindran dret a 
una hora d'absència del treball, que podran dividir en dues fraccions. La durada del permís s'incrementarà 
proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiples. 
Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-ho per una reducció de la seva jornada diària 
en mitja hora (que haurà de concretar-se/situar-se bé a l'inici, bé al final de la jornada laboral diària) amb la 
mateixa finalitat o acumular-ho en jornades completes fins que el fill compleixi els nou mesos d'edat. 
Aquest permís constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones, però només podrà ser exercit 
per un dels progenitors en cas que tots dos treballin. 
En els casos de naixements de fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a 
continuació del part, la mare o el pare tindran dret a absentar-se del treball durant una hora. Així mateix, 
tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional 
del salari. 
Per al gaudi del permís i/o reducció de jornada aquí contemplats i en tot l'aquí no previst o regulat, s'estarà a 
l'establert en l'apartat 6 de l'Article 37 de l'Estatut dels treballadors. 
 
Article 26. Reducció de jornada per guarda legal de menors de 8 anys o per cura de familiars 
1. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de vuit anys o una persona amb 
discapacitat física, psíquica o sensorial, que no exerceixi una activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de 
la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un vuitè i un màxim de la 
meitat de la durada d'aquella. 
Tindrà el mateix dret qui precisi encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix, i que no 
exerceixi activitat retribuïda. 
El progenitor, adoptant o acollidor de caràcter pre-adoptiu o permanent, tindrà dret a una reducció de la 
jornada de treball, amb la disminució proporcional del salari de, almenys, la meitat de la durada d'aquella, per 
a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors 
malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de 
llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent, acreditat per l'informe del 
Servei Públic de Salut o òrgan administratiu sanitari de la Comunitat autònoma corresponent i, com a màxim, 
fins que el menor compleixi els 18 anys. 
Les reduccions de jornada contemplades en el present article constitueixen un dret individual dels 
treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa empresa generessin 
aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons 
justificades de funcionament de l'empresa. 
2. La concreció horària de la reducció de jornada aquí prevista correspondrà al treballador/a, dins de la seva 
jornada ordinària diària. El treballador, excepte força major, haurà de preavisar a l'empresari amb una 
antelació d'almenys quinze dies, precisant les dates en què iniciarà i finalitzarà la reducció de jornada. 
 
Article 27. Suspensió del contracte per maternitat, paternitat, adopció o acolliment 
1. En el supòsit de part, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, en la 
hipòtesi de part múltiple, en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de suspensió es 
distribuirà a elecció de la mare, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors a 
l'enllumenament. 
En cas de defunció de la mare, amb independència que aquesta realitzés o no algun treball, l'altre progenitor 
podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti del període de suspensió, computat des de la data 
del part, i sense que es descompti del mateix la porció que la mare hagués pogut gaudir amb anterioritat a 
aquell. Si fos el fill qui morís, el període de suspensió no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les 
sis setmanes de descans obligatori, la dona sol·licités reincorporar-se al seu lloc de treball. 
2. No obstant l'anterior, i sense perjudici de les sis setmanes de descans obligatori per a la mare, en el cas 
que tots dos progenitors treballin, aquella, en iniciar-se el període voluntari de descans per maternitat, podrà 
optar perquè l'altre progenitor gaudeix d'una part determinada i ininterrompuda del de descans posterior al 
part, bé de forma simultània o successiva amb el d'ella. L'altre progenitor podrà seguir fent ús del període de 
suspensió per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la dona 
al treball aquesta es trobi en situació d'incapacitat temporal. Si la mare no tingués dret a suspendre la seva 
activitat professional i al percebo de prestacions d'acord amb les normes que regulin aquesta activitat, el pare 
tindrà dret a suspendre el seu contracte de treball durant el període que li hagués correspost a aquella, la 
qual cosa serà compatible amb l'exercici del dret a la llicència per paternitat. 
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3. En els casos de part prematur i en aquells altres en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de 
continuar hospitalitzat, el període de suspensió podrà computar-se, a instàncies de la mare, o en defecte 
d'això, del pare, a partir de la data de l'alta hospitalària. 
S'exclouen d'aquest còmput les sis setmanes posteriors al part, de suspensió obligatòria del contracte de la 
mare. 
4. En els casos de parts prematurs amb falta de pes i aquells altres que el nounat precisi, per alguna condició 
clínica, hospitalització a continuació de l'enllumenament per un temps superior a set dies, el període de 
suspensió s'ampliarà en tants dies com el nounat es trobi internat, amb un màxim de tretze setmanes 
addicionals, i en els termes en què legalment es desenvolupi aquesta contingència. 
5. En l'eventualitat d'adopció i d'acolliment, la suspensió tindrà una durada de setze setmanes 
ininterrompudes, ampliables en la hipòtesi d'adopció o acolliment múltiples en dues setmanes per cada 
menor a partir del segon. Aquesta suspensió produirà els seus efectes, a elecció del personal, bé a partir de 
la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, bé a partir de la decisió administrativa o judicial 
d'acolliment, provisional o definitiu, sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos 
períodes de suspensió. 
6. En el cas que tots dos pares treballin, el període de suspensió es distribuirà a elecció dels interessats, que 
podran gaudir-ho de forma simultània o successiva, sempre de forma ininterrompuda i amb els límits 
assenyalats. 
7. Quan els períodes de descans es gaudeixin simultàniament, la suma dels mateixos no podrà excedir de les 
setze setmanes previstes en els paràgrafs anteriors o de les quals corresponguin en les hipòtesis de part, 
adopció o acolliment múltiples. 
8. En els supòsits de discapacitat del fill o del menor adoptat o acollit, la suspensió del contracte al fet que es 
refereix aquest article tindrà una durada addicional de dues setmanes. En canvi, si tots dos progenitors 
treballessin, aquest període addicional es distribuirà a elecció dels interessats, els qui podran gaudir-ho de 
forma simultània o successiva i sempre de forma ininterrompuda. 
9. Els períodes als quals es refereix el present article podran gaudir-se en règim de jornada completa o a 
temps parcial, previ acord entre els Farmacèutics titulars i els seus empleats afectats. 
10. En els casos d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels adoptants al país 
d'origen de l'adoptat, els períodes de suspensió prevists en el present article podran iniciar-se fins a quatre 
setmanes abans de la resolució per la qual s'hagi d'acordar oficialment l'adopció. 
11. Amb motiu del naixement d'un fill, o de l'adopció o acolliment d'un menor, el treballador home tindrà dret a 
la suspensió del seu contracte de treball durant tretze dies ininterromputs, ampliables, en les eventualitats de 
part, adopció o acolliment múltiples, en dos dies més per cada nen a partir del segon. Aquesta llicència per 
paternitat és independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat. 
12. La llicència a la qual es refereix el punt anterior correspondrà en exclusiva a l'home quan el dret a la 
mateixa s'originés per part, mentre que per causa d'adopció o acolliment aquest dret recaurà només en un 
dels pares, a elecció dels interessats; no obstant això, quan el període de descans per maternitat sigui gaudit 
íntegrament per un dels progenitors, la llicència per paternitat únicament podrà ser exercida per l'altre. 
13. El treballador que ostenti aquest dret podrà exercir-ho durant el període comprès entre la finalització del 
permís previst en l'article 24.1.d) d'aquest conveni per naixement de fill, adopció o acolliment, i la terminació 
de la suspensió del contracte per maternitat o immediatament després d'aquesta llicència. 
14. Les suspensions del contracte de treball al fet que es refereix aquest article podran gaudir-se en règim de 
jornada completa o quan la jornada parcial abast a ser un mínim del 50 per 100 de l'ordinària, sempre que 
intervingui acord entre el titular de l'Oficina de Farmàcia i l'empleat interessat. 
15. El treballador haurà de comunicar al farmacèutic titular la seva intenció d'acollir-se als drets reconeguts 
en aquest article amb una antelació de, almenys, quinze dies a la data del seu exercici. 
 
Article 28. Suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs o la lactància natural 
En el supòsit de risc durant l'embaràs o en el transcurs de la lactància natural, la suspensió del contracte 
finalitzarà el dia en què s'iniciï la interrupció del mateix per causa de maternitat biològica o perquè el lactant 
compleix nou mesos d'edat, respectivament o, en tots dos casos, quan desaparegui la impossibilitat de la 
treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat. 
 
Article 30. Excedència por guarda legal o cura de familiars 
1.El personal tindrà dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per atendre a cura de 
cada fill, tant quan el sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant permanent 
com pre-adoptiu, encara que aquests siguin provisionals, a computar des de la data de naixement d'aquell o, 
si escau, de la resolució judicial o administrativa que ho estableixi. 



 
 

29 
 

2. També tindrà dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys, per atendre a cura d'un 
familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, qui per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat 
no pugui valer-se per si mateix i no exerceixi activitat retribuïda. 
3. L'excedència regulada en el present article, el període del qual de durada podrà gaudir-se de forma 
fraccionada, constitueix un dret individual dels treballadors, homes o dones. No obstant això, si dos o més 
treballadors/as de la mateixa farmàcia generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, el/la titular 
facultatiu/a podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades d'organització i funcionament 
d'aquella. 
4. Quan un nou subjecte causant donés dret a un altre període d'excedència, l'inici d'aquesta última donarà fi 
al que, si escau, es vingués gaudint. 
5. El període en què el personal romangui en algun dels tipus d'excedència regulats en aquest article serà 
computable a l'efecte d'antiguitat i aquell tindrà dret a l'assistència a cursos de formació professional, a la 
participació de la qual haurà de ser convocat per l'empresari, especialment en ocasió de la seva 
reincorporació. 
Durant el primer any tindrà dret a la reserva del seu lloc de treball; transcorregut aquest termini, la reserva 
quedarà referida a un altre lloc pertanyent al mateix grup professional o categoria equivalent. 
6. No obstant això, quan el personal formi part d'una família nombrosa de categoria general, reconeguda 
oficialment com a tal, la reserva del seu lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 15 mesos i fins a un 
màxim de 18 mesos si es tractés de categoria especial. 
 
Capítol 6 - Retribucions 
 
Article 40. Clàusula de despenjament/inaplicació salarial 
a) Despenjament/inaplicació salarial 
... 
4. ... L'acord d’inaplicació salarial i la programació de la recuperació de les condicions salarials no podran 
suposar l'incompliment de les obligacions establertes en conveni relatives a l'eliminació de les discriminacions 
retributives per raons de gènere. 
 
Capítol 8 - Salut laboral 
 
Article 48. Protecció de la maternitat, l’embaràs, i la lactància 
1. L'avaluació dels riscos a que es refereix l'article 16 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, haurà de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l'exposició de 
les treballadores en situació d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que 
puguin influir negativament en la salut d'aquelles o del fetus, en l'àmbit de l'activitat farmacèutica, que és 
susceptible de presentar riscos específics sobre aquest tema. Si els resultats de l'avaluació revelessin un risc 
per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les citades 
treballadores, el titular de l'Oficina adoptarà les mesures necessàries per evitar l'exposició a aquest risc, a 
través d'una adaptació de les condicions o del temps de treball de la dona afectada. Aquestes mesures 
inclouran, quan resulti necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a torns. 
2. Quan l'adaptació de les condicions o del temps de treball no resultés possible o, malgrat tal adaptació, les 
condicions d'un lloc de treball poguessin influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del 
fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o l'Entitat amb la qual 
la farmàcia tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, juntament amb l'informe del metge del 
Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament a la treballadora, aquesta haurà d'exercir un lloc de 
treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. L'empresari haurà de determinar, prèvia consulta amb 
els representants del personal, si n'hi ha, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes. 
3. El canvi de lloc o funció es durà a terme de conformitat amb les regles i criteris que s'apliquin en els  
supòsits de mobilitat funcional i tindrà efectes fins al moment en què l'estat de salut de la treballadora permeti 
la seva reincorporació a l'anterior lloc de treball. 
4. En el cas que, àdhuc aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existís lloc de treball o 
funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria 
equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d'origen. 
5. Si aquest canvi de lloc no resultés tècnica o objectivament possible, o no pugui raonablement exigir-se per 
motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte 
per risc durant l'embaràs contemplada en l'article 28 d'aquest conveni, durant el període necessari per a la 
protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu 
lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat. 
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6. El que es disposa en els números 1 i 2 d'aquest article serà també d'aplicació durant el període de 
lactància natural, si les condicions de treball poguessin influir negativament en la salut de la dona o del fill i 
així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o l'Entitat amb la qual la 
Farmàcia tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, juntament amb l'informe del Metge del 
Servei Nacional de Salut que assisteixi facultativament a la dona o al seu fill. Podrà, així mateix, declarar-se 
la passada de la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte per risc durant la lactància 
natural de fills menors de nou mesos contemplada en l'article 28 d'aquest conveni, si es donen les 
circumstàncies previstes en aquest precepte. 
7. Les empleades embarassades tindran dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la 
realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l'empresari i justificació de la 
necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. 
 
Capítol 11 - Règim disciplinari 
 
Secció 2ª - Assetjament en el treball. Modalitats 
 
Article 55. Assetjament en el treball 
... 
2. Pel que fa a l'assetjament sexual, de conformitat amb la recomanació i el codi de conducta relatius a la 
protecció de la dignitat de la dona i de l'home en el treball, de 27 de novembre de 1991, número 92/131 CEE, 
les parts signatàries del present Conveni es comprometen a crear i mantenir un entorn laboral on es respecti 
la dignitat i llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en el Sector farmacèutic, actuant enfront de 
tot comportament o conducta de naturalesa sexual, de paraula o d'acció, desenvolupada en el mateix, i que 
sigui ofensiva per a l'empleat/da objecte de la mateixa. 
3. Les queixes sobre aquest tipus de comportaments podran canalitzar-se a través de la Comissió paritària, la 
qual informarà a l'empresa a fi que procedeixi, de forma immediata, a la recerca pertinent. Acreditada la falta, 
serà qualificada com molt greu i sancionada de conformitat amb el que es disposa en l'article 56, a l'efecte del 
qual constituirà una circumstància agreujant el fet que la conducta o comportament es dugui a terme 
prevalent-se d'una superior posició jeràrquica. 
 
Capítol 13 - Igualtat d'oportunitats i no discriminació 
 
Article 59. Declaració de principis generals 
Les parts signatàries d'aquest conveni declaren la seva voluntat de promoure i respectar el principi d'igualtat 
de tracte en el treball amb caràcter general, no admetent-se discriminacions per raó de sexe, estat civil, edat, 
raça o ètnia, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual, idees polítiques, afiliació o no a un sindicat, 
etc. 
Per a això, en el desenvolupament i exercici de les seves competències i facultats, la Comissió paritària 
d'interpretació i vigilància del conveni posarà especial atenció quant al compliment d'igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones en: 
L'accés a l'ocupació, promoció professional, la formació, estabilitat en l'ocupació, i la igualtat salarial en 
treballs d'igual valor. 
2. Vetllar perquè tant les dones com els homes gaudeixin d'igualtat d'oportunitats quant a ocupació, formació, 
promoció i el desenvolupament del seu treball. 
3. Vetllar perquè les dones treballadores tinguin la mateixa equiparació que els homes en tots els aspectes 
salarials, de manera que a igual treball i condicions les dones sempre tinguin igual retribució. 
4. Vetllar perquè les dones treballadores en el sector, en igualtat de condicions, tinguin les mateixes 
oportunitats que els homes en casos d'ascensos i funcions de major responsabilitat. 
 

Pròtesis dentals 
  

XIV CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER ALS LABORATORIS DE PRÒTESI DENTAL DE 
CATALUNYA (CODI DE CONVENI NÚM. 79000355011995). 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6657 - 4.7.2014 
 
Capítol 8 - Jornada de treball. Festes i vacances 
 
Article 27. Permisos 
Els treballadors, després d’un avís previ i justificació, podran absentar-se del treball, amb dret a remuneració, 
per algun dels motius i pel temps següents: 
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... 
2. Tres dies en cas de naixement d’un fill. 
... 
9. Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que 
calgui realitzar dins de la jornada de treball. 
... 
11 Els treballadors, per lactància d’un fill més petit de nou mesos, tindran dret a una hora d’absència del 
treball, que podran dividir en dues fraccions. El treballador, per la seva voluntat, podrà substituir aquest dret 
per una reducció de la jornada normal de mitja hora amb la mateixa finalitat. D’aquest permís en podrà 
gaudir, indistintament, la mare o el pare en el cas que tots dos treballin. 
12. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa algun menor de dotze anys o disminuït físic o 
psíquic o sensorial que no compleixi una altra activitat retribuïda, tindrà dret a una reducció de la jornada de 
treball, amb la disminució proporcional del salari, entre un octau i un màxim de la meitat de la durada de la 
jornada laboral. 
 
Article 28. Excedència 
... 
2. També tindran dret a una excedència d’una durada no superior a dos anys, els treballadors per atendre 
l’esguard d’un familiar fins a 2n. grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no 
pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi activitat retribuïda. 
3. Els treballadors tindran dret a un període d’excedència no superior a 3 anys, per atendre l’esguard de cada 
fill, tant si és per naturalesa com per adopció, o en els supòsits d’acolliment, tant preadoptiu com permanent, 
a comptar des de la data de naixement o bé a partir de la decisió administrativa o judicial d’acolliment. En cas 
d’adopció internacional, l'esmentat període d’excedència començarà a comptar des de la data de la 
respectiva comunicació consular. 
Els successius fills donaran dret a un nou període d’excedència que, en tot cas, posarà fi al que venia 
gaudint. 
Quan el pare i la mare treballin a la mateixa empresa, de sol·licitar-ho de forma simultània, només un d’ells 
podrà exercir aquest dret, acreditant l’empresa la impossibilitat d’exercir la simultaneïtat per qüestions 
organitzatives o de funcionament de l’empresa. 
4. Durant el primer any, a partir de l'inici de cada situació d’excedència, el treballador tindrà dret a la reserva 
del seu lloc de treball i que l'esmentat període sigui computat a efectes d’antiguitat. Finalitzat aquest període, 
i fins el final del període d’excedència, la reserva vindrà referida a un lloc de treball del mateix grup 
professional o categoria equivalent. 
 
Capítol 9 - Faltes i sancions 
 
Article 29. Classificació de las faltes 
... 
D) Es consideraran faltes molt greus: 
... 
14. L’assetjament sexual, entenent-se per tal, qualsevol acció o omissió per part de l’empresari o dels 
treballadors que atempti contra la dignitat dels altres treballadors per raó del seu sexe, compreses les 
ofenses verbals o físiques de naturalesa sexual. 
 

Serveis d’atenció a les persones dependents 
 
VI CONVENIO COLECTIVO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES Y DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, (CÓDIGO DE 
CONVENIO N.º 99010825011997) 
BOE Núm. 119 Viernes 18 de mayo de 2012 
 
CAPÍTULO III 
 
Artículo 15. Empleo. 
Con el objetivo de dotarnos de un modelo de relaciones laborales estable, que beneficie tanto a las empresas 
como al personal, que elimine las desigualdades que se hayan podido o se pretendan establecer en el 
acceso al empleo y las condiciones de trabajo con respecto a las mujeres,…, se determinan los siguientes 
criterios sobre modalidades de contratación, siendo prioritaria la contratación indefinida. 
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CAPÍTULO V - Prevención riesgos laborales y salud laboral 
 
Artículo 35. Protección a la maternidad. 
Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la empresa y el comité de seguridad y salud laboral, 
existiesen puestos de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora, durante el 
embarazo o la lactancia, o del feto, la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 
exposición de la trabajadora a dicho riesgo. Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar de tal 
adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer 
trabajadora embarazada o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. 
En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda 
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la 
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, de acuerdo con lo contemplado en el 
artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
puesto compatible con su estado. 
 
Artículo 36. Protección de las víctimas de la violencia de género. 
Según lo dispuesto en la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género: 
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de 
los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al 
cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la 
extinción del contrato de trabajo. 
2. Cuando se produzca la reincorporación de la trabajadora a aquellas empresas que hubiesen formalizado 
contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido 
su contrato de trabajo, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la 
suspensión del contrato de trabajo. 
3. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de 
la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de 
atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. 
 
CAPÍTULO VIII - Permisos, licencias y excedencias, suspensión del contrato de trabajo y otros 
derechos derivados de la conciliación de la vida laboral y familiar 
 
Artículo 50. Suspensión de contrato por maternidad. 
Según lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, en el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, 
ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo. El 
periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 6 semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no 
algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del 
período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que 
la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el 
período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo. 
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso 
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de 
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e 
ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la 
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad inicialmente 
cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta reencuentre en 
situación de incapacidad temporal. 
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a 
prestaciones, de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derecho a 
suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será 
compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. 
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, la persona recién nacida 
deba permanecer hospitalizada a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a 
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se 
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excluyen de dicho cómputo las 6 semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la 
madre. 
En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que la persona recién nacida 
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a 7 
días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como esta se encuentre hospitalizada, con un 
máximo de 13 semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 
En los supuestos de adopción y de acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d del Estatuto de los 
Trabajadores, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto 
de adopción o acogimiento múltiples en 2 semanas por cada menor a partir del segundo. Dicha suspensión 
producirá sus efectos, a elección del trabajador o trabajadora, bien a partir de la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o 
definitiva sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de las 
personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos 
ininterrumpidos y con los límites señalados. 
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de 
las 16 semanas previstas en los párrafos anteriores, o de las que correspondan en caso de parto, adopción o 
acogimiento múltiples. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o hija o de la persona menor adoptada o acogida, la suspensión del 
contrato a que se refieren los párrafos precedentes tendrá una duración adicional de 2 semanas. En caso de 
que ambos progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de las personas interesadas, 
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Los períodos a los que se refieren estos apartados podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a 
tiempo parcial, previo acuerdo entre la parte empresarial y las personas trabajadoras afectadas, los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los 
progenitores al país de origen del adoptado o adoptada, el período de suspensión podrá iniciarse hasta 4 
semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. 
Los trabajadores y trabajadoras se beneficiarán de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que 
hubieran podido tener derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos a los que se refiere este 
apartado, así como en los previstos en el número 5 del artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y en el 
artículo 48 bis de dicha Ley. 
 
Articulo 51. Suspensión de contrato por paternidad. 
Según lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 
mujeres, en los supuestos de nacimiento de hijo o hija, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá derecho 
a la suspensión del contrato durante 13 días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en 2 días más por cada hijo o hija, a partir del segundo. Esta suspensión es 
independiente del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad. El trabajador que ejerza 
este derecho podrá hacerlo durante el período comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento 
de hijo o hija, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión de contrato por maternidad o 
inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión. 
Esta suspensión del contrato podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada 
parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre la parte empresarial y el trabajador, conforme se 
determine reglamentariamente. El trabajador deberá comunicar a la empresa, con la debida antelación, el 
ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 52. Licencias retribuidas. 
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno 
de los motivos y por el tiempo siguiente: 
… 
C. 3 días naturales en los casos de nacimiento o adopción o… En los casos de enfermedad grave que 
requiera hospitalización, el disfrute se puede realizar, incluso de forma fraccionada por días, mientras dure la 
hospitalización. Los días de dicho fraccionamiento, que deberán comunicar a la empresa, tendrán el mismo 
carácter de laborales, descanso semanal o festivos que hubiesen tenido en el caso de que la persona 
hubiese optado por disfrutarlos de forma continuada desde el inicio del hecho causante.  
Siempre que el personal necesite hacer un desplazamiento, a tal efecto, fuera de la provincia o de la 
comunidad autónoma uniprovincial, salvo que la distancia fuese inferior a 50 kilómetros, o por causa 
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realmente justificada, el plazo se verá ampliado a 2 días adicionales. Podrán ampliarse estos días 
descontando los festivos abonables y/o vacaciones, previa solicitud del personal. 
En el mismo sentido, cuando el hecho causante haya acaecido fuera del territorio español y con una distancia 
mínima de 1000 kilómetros, y el afectado sea el cónyuge, pareja de hecho legalmente establecida o pariente 
de primer grado por consanguinidad o afinidad, los 5 días de permiso se verán incrementados, previa 
solicitud del trabajador, en otros 5 días más, estos últimos no retribuidos. En este caso, se deberá probar 
cumplidamente el desplazamiento realizado. 
… 
H. La trabajadora embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso a la empresa y 
justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada laboral. 
 
Articulo 54. Excedencia especial por maternidad y cuidado de familiares. 
El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al 
cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o, en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa. 
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a 3 años, para atender al 
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, 
accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida. 
La excedencia contemplada en el presente artículo, cuyo período de duración podrá disfrutarse de forma 
fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o 
más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la misma 
dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando. 
El período en que el trabajador o la trabajadora permanece en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad, y tendrá derecho a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por la parte empresarial, 
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su 
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente. 
No obstante, cuando el trabajador o la trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida 
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 
18 meses si se trata de categoría especial. 
 
Articulo 55. Reducción de la jornada por motivos familiares. 
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 12 meses, tendrán derecho a 1 hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en 
los casos de parto múltiple. 
La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en 1 hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en el acuerdo a que se llegue 
con la empresa. 
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen. 
En los casos de parto prematuro o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora. 
Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la disminución 
proporcional del salario. 
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 8 años o una persona con 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, 1/8 y un 
máximo de la mitad de la duración de aquella. 
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por 
sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de 
jornada prevista en este artículo corresponderán a la persona trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. 
Esta deberá preavisar a la empresa con 15 días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su 
jornada ordinaria. 
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CAPÍTULO X - Régimen disciplinario 
 
Artículo 59. Régimen disciplinario. 
… 
C) Faltas muy graves: 
… 
8. El acoso sexual y moral. 
… 
13. Los actos y conductas, verbales o físicas, de naturaleza sexual ofensivas dirigidas a cualquier persona de 
la empresa, siendo de máxima gravedad aquellas que sean ejercidas desde posiciones de mando o 
jerarquía, las realizadas hacía personas con contrato no indefinido, o las de represalias contra las personas 
que hayan denunciado. 
 
CAPÍTULO XI - Planes de igualdad 
 
Artículo 62. Igualdad de oportunidades y no discriminación. 
Las organizaciones firmantes del convenio, tanto sindicales como empresariales, entienden que es necesario 
establecer un marco normativo general de intervención en el ámbito sectorial, para garantizar que el derecho 
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real y efectivo. Por ello, y teniendo 
presente el papel del sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad acuerdan  
los siguientes objetivos sectoriales generales: 
a) Establecer directrices en cuanto a la elaboración, estructura y procedimiento de los planes de igualdad con 
el fin de alcanzar una gestión óptima de los recursos humanos que evite discriminaciones y pueda ofrecer 
igualdad de oportunidades reales, apoyándose en un permanente recurso al diálogo social.  
b) Atribuir a la comisión sectorial de igualdad las competencias que se señalan en el artículo 68 del presente 
convenio a efectos de que pueda desarrollar un trabajo efectivo en materia de igualdad de trato y 
oportunidades en el trabajo. 
 
Artículo 63. Planes de igualdad. 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007, las empresas están obligadas a respetar la 
igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con la representación legal del personal en la forma que se determine en la 
legislación laboral. 
En las empresas de más de 250 personas trabajadoras, tengan uno o más centros de trabajo, las medidas de 
igualdad a que se refiere el párrafo anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad. 
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negociación o consulta, en su caso, 
con la representación legal del personal, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los 
términos que se fijen en el indicado acuerdo. 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa 
consulta a la representación legal del personal. 
A efectos de lo regulado en el presente convenio respecto a los planes de igualdad y a los diagnósticos de 
situación deberá tenerse en cuanta lo señalado en el artículo 5 de la Ley orgánica 3/2007, según el cual, no 
constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato 
basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 
Igualmente, la Ley orgánica 3/2007 deberá ser interpretada siempre en términos razonables teniendo en 
cuenta que las plantillas de las empresas son producto de una decantación natural en el tiempo que 
obedecen a unos antecedentes conectados con los del propio mercado de trabajo y el empleo y una menor 
participación histórica de las mujeres en las tareas de producción. De todo ello no se derivan necesariamente 
supuestos de discriminación laboral ya que las posibles diferencias existentes respecto a la cuantificación de 
sexos en la plantilla pueden estar en algún modo motivadas por las razones antes dichas. Ello no obsta para 
que hacia el futuro las decisiones empresariales se acomoden a los términos previstos en la Ley de manera 
que las decisiones empresariales no sólo no favorezcan discriminación alguna sino que por el contrario 
procuren y faciliten la plena incorporación de la mujer y del hombre a todas las tareas o puestos de trabajo 
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existentes en las estructuras del sector de atención a la dependencia y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal. 
Con esta finalidad, el presente convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas en relación 
con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación que podrán seguir las empresas de más de 250 
personas trabajadoras incluidas dentro de su ámbito de aplicación y cuya finalidad es facilitar a estas últimas 
la aplicación e implantación de la Ley orgánica 3/2007. 
 
Artículo 64. Conceptos de los planes de igualdad. 
Como establece la Ley orgánica 3/2007 los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a 
adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
 
Artículo 65. Diagnóstico de situación. 
Previamente a la fijación de los objetivos de igualdad que en su caso deban alcanzarse, las empresas 
realizarán un diagnóstico de situación cuya finalidad será obtener datos desagregados por sexos en relación 
con las condiciones de trabajo, y con especial referencia a materias tales como el acceso al empleo, la 
formación, clasificación y promoción profesional, las condiciones retributivas y de ordenación de la jornada, 
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, etc. Todo ello a efectos de constatar, si las hubiere, la 
existencia de situaciones de desigualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres carentes de una 
justificación objetiva y razonable, o situaciones de discriminación por razón de sexo que supongan la 
necesidad de fijar dichos objetivos. 
De todo ello las empresas darán cuenta por escrito a la representación legal del personal, pudiendo ésta 
emitir el correspondiente informe si así lo estima adecuado. 
El diagnóstico de situación deberá proporcionar datos desagregados por sexos en relación, entre otras, con 
algunas de las siguientes cuestiones: 
a) Distribución de la plantilla en relación con edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos 
profesionales y nivel de formación. 
b) Distribución de la plantilla en relación con tipos de contratos. 
c) Distribución de la plantilla en relación con grupos profesionales y salarios. 
d) Distribución de la plantilla en relación con ordenación de la jornada, horas anuales de trabajo, régimen de 
turnos y medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. 
e) Distribución de la plantilla en relación con la representación sindical. 
f) Ingresos y ceses producidos en el último año especificando grupo profesional, edad y tipo de contrato. 
g) Niveles de absentismo especificando causas y desglosando las correspondientes a permisos, 
incapacidades u otras. 
h) Excedencias último año y los motivos. 
i) Promociones último año especificando grupo profesional y puestos a los que se ha promocionado, así 
como promociones vinculadas a movilidad geográfica. 
j) Horas de formación último año y tipo de acciones formativas. 
Igualmente deberán diagnosticarse: Los criterios y canales de información y/o comunicación utilizados en los 
procesos de selección, formación y promoción, los métodos utilizados para la descripción de perfiles 
profesionales y puestos de trabajo, el lenguaje y contenido de las ofertas de empleo y de los formularios de 
solicitud para participar en procesos de selección, formación y promoción. 
 
Artículo 66. Objetivos de los planes de igualdad. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación podrá establecerse los objetivos concretos a alcanzar 
basándose en los datos obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de acción positiva 
en aquellas cuestiones en las que se haya constatado la existencia de situaciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres carentes de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas generales 
para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación. 
Tales objetivos, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, irán destinados 
preferentemente a las áreas de acceso al empleo, formación, clasificación y promoción profesional, 
condiciones retributivas y de jornada, conciliación de la vida familiar, etc., y, entre otros, podrán consistir en: 
a) Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y horizontal y 
la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos de selección transparente 
para el ingreso en la  empresa mediante la redacción y difusión no discriminatoria de las ofertas de empleo y 
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el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas a los requerimientos del puesto ofertado, relacionadas 
exclusivamente con la valoración de aptitudes y capacidades individuales. 
b) Promover la inclusión de mujeres en puestos que impliquen mando y/o responsabilidad. 
c) Establecer programas específicos para la selección y promoción de mujeres en puestos en los que están 
sub-representadas. 
d) Revisar la incidencia de las formas de contratación en el colectivo de trabajadoras con relación al de 
trabajadores y adoptar medidas correctoras en su caso. 
e) Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación, tanto interna como externa, con el 
fin de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollando su nivel formativo y su 
adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo. 
f) Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicionalmente hayan 
estado ocupados por hombres. 
g) Realizando cursos específicos sobre igualdad de oportunidades. 
h) Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no estén encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras. 
i) Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existentes entre 
hombres y mujeres. 
j) Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres mediante 
campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, etc. 
k) Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, en especial 
de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso moral, sexual y por 
razón de sexo. 
 
Artículo 67. Competencias de las empresas y la representación del personal en la elaboración de los 
planes de igualdad y régimen transitorio. 
Será competencia de la empresa realizar el diagnóstico de situación. La documentación que se desprenda de 
dicho diagnóstico será facilitada a efectos de informe a la representación del personal. 
Una vez realizado el diagnóstico de situación, las empresas afectadas por las presentes disposiciones 
deberán negociar con la representación del personal el correspondiente plan de igualdad sin que ello 
prejuzgue el resultado de la negociación ya que, tanto el contenido del plan como las medidas que en su 
caso deban adoptarse dependerán siempre del diagnóstico previo y de que hayan sido constatadas en la 
empresa situaciones de desigualdad de trato. 
Una vez implantado el plan de igualdad en la empresa se informará a la representación del personal con 
carácter anual sobre su evolución, pudiendo ésta última emitir informe sí así lo estima oportuno. 
Las empresas dispondrán de un plazo coincidente con la vigencia del presente convenio colectivo a efectos 
de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto de los diagnósticos de situación y los planes de 
igualdad. 
 
Artículo 68. La comisión sectorial por la igualdad de oportunidades. 
Se acuerda constituir una comisión sectorial por la igualdad de oportunidades entre los firmantes del presente 
convenio con el fin de abordar los compromisos asumidos en el presente capítulo, con las siguientes 
competencias: 
•  Entender en términos de consulta sobre las dudas de interpretación y/o aplicación que pueda surgir en las 
empresas en relación con las disposiciones sobre planes de igualdad establecidas en los artículos anteriores. 
•  Seguimiento de la evolución de los planes de igualdad acordados en las empresas del sector. 
•  Posibilidad de elaborar dictámenes técnicos sobre aspectos relacionados con la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo a solicitud de las partes. 
•  Si así se pacta en el seno de la misma, podrá elaborar un estudio específico en relación con la igualdad de 
oportunidades en el sector y, en concreto, una evaluación de la situación laboral y de empleo de las mujeres, 
a realizar a través de una encuesta sectorial de aplicación del convenio y para lo cual será necesario que los 
datos se presenten en ésta última, desagregados por género. 
•  En base a las conclusiones obtenidas, se examinará de nuevo con el Ministerio competente un posible 
convenio de colaboración concreto, así como la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas en 
materia de igualdad de trato y oportunidades en las empresas del sector. 
•  El resultado de la puesta en común de estos informes y sus conclusiones, constituirá la memoria anual 
sobre igualdad de oportunidades del sector. 
 
Acta de reunión y constitución de la comisión de igualdad del VI convenio marco estatal de servicios 
de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal 
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En Madrid, y siendo las 14 horas del día 16 de marzo de 2012, en la sede del SIMA, c/ San Bernardo, 20 de 
Madrid, se reúnen las personas a bajo referenciadas a los efectos de constituir la citada comisión paritaria. 
Por parte de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia (FED): José Alberto Echevarría. 
Por parte de LARES: José María Gallardo Villares. 
Por parte de AESTE: Alicia Azaña Diz. 
Por parte de CCOO (FSS y AAD): Antonio Cabrera y Jesús Fernández. 
Por parte de FSP-UGT: Pilar Navarro Barrios. 
Abierta la reunión se procede en primer lugar a la constitución de la comisión de igualdad establecida en el 
artículo 63 del convenio, integrada por 10 miembros, 5 por la representación empresarial y otros 5 en 
representación de las organizaciones sindicales. 
FED: 2 miembros. 
LARES: 2 miembros. 
AESTE: 1 miembro. 
CCOO (FSS y AADD): 3 miembros. 
FSP-UGT: 2 miembros. 
Primero: Se acuerda por unanimidad designar como presidente José Alberto Echevarría y como secretario 
Luis Francisco Alvarez y aprobar el reglamento que se adjunta como anexo. 
Se acuerda que las actas de las posteriores reuniones de la comisión de igualdad sean suscritas por un solo 
representante de cada organización. 
Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión de la comisión de igualdad siendo las 14.20 horas de la 
fecha arriba indicada. 
 
Reglamento comisión sectorial de igualdad del VI convenio marco estatal de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal 
El presente reglamento de la comisión sectorial de igualdad define su naturaleza dentro del VI convenio 
marco estatal de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 
personal, siendo su composición mixta y paritaria. 
1. Competencia funcional.–La comisión de igualdad del convenio marco estatal para la atención a las 
personas dependientes y desarrollo de la autonomía personal ejerce las competencias y funciones que tiene 
asignadas a partir del artículo 63 del VI convenio marco estatal de atención a las personas dependientes y 
desarrollo de la autonomía personal. El ámbito funcional del mismo es el definido en el artículo 1 de dicho 
convenio. 
2. Competencia territorial.–La comisión de igualdad es la encargada de interpretar y aplicar correctamente la 
Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y su competencia se extiende a todo el territorio 
español, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de dicho convenio colectivo. 
3. Domicilio.–La comisión de igualdad tendrá su sede a todos los efectos en plaza de Cristino Martos, 4 2.ª 
planta, Madrid 28015. 
CCOO, como titular de este domicilio, garantizará el adecuado desempeño de todas las actividades propias 
de la actividad, sin ningún tipo de interferencias, ni incompatibilidades. 
4. Composición de la comisión sectorial de igualdad.–La comisión sectorial de igualdad estará compuesta por 
diez vocales, cinco en representación de las organizaciones empresariales (FED 2, LARES 2 y AESTE 1) y 
cinco en representación de las organizaciones sindicales (CCOO FSS y AADD 3 y FSP-UGT 2). 
El voto de las personas que forman parte de la comisión sectorial de igualdad será, en el banco empresarial 
proporcional a lo que fue su representación en la mesa negociadora del convenio. 
Para el desarrollo de sus funciones la comisión de igualdad designará los cargos de presidente/a y 
secretario/a: 
La representación de las organizaciones, así como la presidencia y la secretaría de la comisión serán 
designados en la primera reunión que se celebre. 
4.1 De la presidencia. 
Corresponde al presidente/a: 
a) La representación formal de la comisión de igualdad. 
b) La presidencia de las reuniones de la comisión de igualdad. 
c) Firmar las actas y certificaciones de los acuerdos que se adopten por la comisión junto con el secretario. 
d) Redactar las ordenes del día con el secretario. 
e) Cualquiera otra en relación con su condición de presidente y aquellas que les sean atribuidas por esta 
Comisión de igualdad mediante el correspondiente acuerdo. 
4.2 De la secretaría. 
Corresponde al secretario/a: 
a) Convocar las reuniones de la comisión de igualdad. 
b) Preparar las reuniones de la comisión de igualdad. 
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c) Suscribir las actas de cada una de las reuniones con el visto bueno del presidente. Las actas se someterán 
a la aprobación de la comisión en la reunión siguiente a la que el acta da fe. 
d) Custodiar la documentación de la comisión, así como los expedientes tramitados o se encuentren en 
tramitación. 
e) Llevar el archivo y depósito de toda la documentación que se genere. 
f) Difundir los acuerdos para su conocimiento. 
g) Cualquier otra tarea que la comisión de igualdad le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. 
4.3 De las vocalías. 
Corresponde a las vocalías: 
a) Asistir a las reuniones. 
b) Ejercer su derecho al voto en los acuerdos que se sometan a la Comisión cuando así resulte necesario. 
c) Formular propuestas y emitir cuantas opiniones estimen necesarias. 
d) Participar en los debates de la comisión. 
e) Estar puntualmente informados de cuantas cuestiones sean de su competencia 
f) Formular ruegos y preguntas. 
5. Asambleas.–La comisión de igualdad se reunirá con carácter ordinario cada dos meses y de modo 
extraordinario cuantas veces sea preciso a propuesta de cualquiera de las organizaciones representadas, en 
su sede. 
La comisión de igualdad será convocada a iniciativa de la presidencia, por la secretaría o a instancias de 
cualquiera de las organizaciones representadas en ella, con la antelación suficiente que requieran las 
cuestiones a tratar (mínimo cinco días). 
La convocatoria se hará mediante citación cursada al efecto por el medio más rápido y eficaz de que se 
disponga, incluyendo el orden del día, la documentación e información precisa para el desarrollo de la 
reunión. 
6. Celebración de asamblea y votaciones.–La comisión de igualdad se considerará válidamente constituida 
cuando concurran la mayoría de sus componentes. 
Los acuerdos se obtendrán en principio por acuerdo consensuado de las partes empresarial y sindical. 
En el supuesto de que no se pueda obtener el consenso de las partes componentes de la comisión sectorial 
de igualdad, las discrepancias al criterio mayoritario deberán ser motivadas. 
En el acta en el que se recojan los acuerdos de la comisión paritaria deberán constar los acuerdos 
mayoritarios y los discrepantes todos ellos motivados. 
Madrid, 16 de marzo de 2012. 
 

 
 


