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Valors 	  absoluts %

Total professionals sector 60.000,00 100,0%
Total Coberts 53.077,46 88,5%
Acord d'empresa 25.592,14 48,2%
Conveni col·lectiu 12.032,03 22,7%
Acord d'empresa anterior al 07.07 i en vigència 725,52 1,4%
Acord parcial I conveni Sociosanitari 14.727,77 27,7%
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Evolució Condicions de treball als pactes 
d’empresa (1) 

q  El gruix de les entitats han desregulats les guàrdies i apliquen el Capítol X Jornada de 
treball, permisos i llicències. Secció 1 Temps de treball i règim de descansos de 
l'Estatut Marc 

q  Una altre bloc ha regulat l’atenció continuada mitjançant pactes (és a dir, continuen 
regulades mitjançant l’ET) 

q  Facultatius: no hi pràcticament dispersió en la jornada pactada dels facultatius. La 
immensa majoria es manté en les 1.688 hores de jornada anual. 

q  Resta de grups en torn de dia: S’ha incrementat la jornada en la majoria de les 
organitzacions i s’ha generat certa dispersió. L’import més acordat són les 1.668 hores 
efectives, al igual que al I Conveni Sociosanitari. 

q  Resta de grups en torn de nit: S’ha incrementat la jornada en la majoria de les 
organitzacions i s’ha generat força dispersió. L’import més acordat són les 1.562, al 
igual que al I Conveni Sociosanitari, però la mitjana aritmètica del Pactes es situa en 
les 1.584 hores. 

Jornada 

Atenció Continuada 
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Decrements salarials lineals 
Pràcticament el 90% ha efectuat decrements salarials lineals. El 68% ha decrementat el 
5% de tots els conceptes retributius. 

Retribució variable per objectius (DpO)   
Més del 90% de les Institucions l’ha afectada d’alguna manera. La meitat l’ha vinculat a 
l’equilibri pressupostari i/o financer.  

Carrera Professional i SIP 
El 50% manté idèntiques condicions que al VII Conveni de la XHUP. Només una quarta part 
dels Pactes han incorporat el redactat del I Conveni Sociosanitari. 

Afectació pagues 
El 30% de les entitats ha afectat i decrementat, en diferent i molt variada proporció, 
alguna i/o algunes pagues extra. 

Premi fidelització 
Dos terços de les entitats han pactat gaudir-ho únicament en temps. 

Complement prestació per IT 

El 55% de les entitats han incorporat la regulació de la funció pública. 

Tiquet menjador 

La meitat ha incrementat el preu però en diferents proporcions. 

Evolució Condicions de treball als pactes 
d’empresa (2) 


