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1. Graus de consanguinitat i afinitat. 

 

2. Permisos reconeguts al I Conveni Hospitals d’aguts. 

Premi de fidelització: Treballadors amb 25 anys de serveis prestats tenen dret per 

una sola vegada a un mes de vacances addicional que tindran dret a gaudir en aquell 

any.  

 

Els treballadors amb una antiguitat a l’empresa de més de 10 anys, en cas que siguin 

objecte d’acomiadament declarat improcedent, o acomiadament objectiu, que determini 

l’extinció del seu contacte tindran dret a que se’ls hi compensi aquest premi en la part 

proporcional al temps transcorregut amb referència al mòdul de 25 anys.  

 

Pactes complementaris a GSS: el premi de fidelització no es podrà substituir per una 

compensació en metàl·lic. De forma excepcional la direcció, un cop valorades 

circumstancies concretes, podrà autoritzar la substitució del gaudiment dels dies de 

vacances previstos pel premi de fidelització per una compensació econòmica equivalent als 

conceptes retributius de salari i plus conveni). 

 

• 15 dies naturals per matrimoni. Aquets dies es podran acumular al període de 

vacances, sempre que el treballador/a ho demani amb dos mesos d’antelació 

com a mínim. Tindran dret igualment a aquest permís les unions estables de 

parella que es constitueixin d’acord amb la llei catalana10/1998 de 15 juliol, 

d’unions estables de parelles.  

 

Pactes complementaris a GSS: podrà gaudir-se en  un sol període en el termini 

d’un any a partir de la data del fet causant. 

 

• 3 dies de lliure disposició. 

• Fins a 2 dies de lliure disposició segons disposa la disposició addicional 

segona. El personal que s’hagi vist afectat per un increment de jornada per aplicació 

Titular/cònjuge 

1r. Grau Pares  Sogres Fills Gendre/jove 

2n Grau Avis Germans Cunyats Nets 

3r Grau Besavis Oncles nebots Besnéts 

4t Grau Cosins Besoncles   
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de la normativa bàsica, gaudirà, durant la vigència del conveni de dos dies més de 

lliure disposició a l’any, (de manera proporcional al increment sofert).  

 

Resum per grups: 

 

Grup 1: 3 dies de lliure disposició. 

 

Grups del 2 al 7 torn dia: 5 dies de lliure disposició. 

Grups del 2 al 7 torn nit: 3 dies de lliure disposició. 

Personal laboral transferit torn dia: 5 dies de lliure disposició. 

Personal laboral transferit torn nit: 5 dies de lliure disposició. 

• De 3 a 6 dies naturals en els supòsits i distribució següents: 

 

Supòsits: 

 

• Per mort, malaltia greu o accident greu de parents fins al segon grau 

per consanguinitat o afinitat. A aquest efectes, es considerarà dintre 

d’aquest grup la persona amb qui convisqui el treballador, formant una 

parella de caràcter estable. 

•  Infantament o adopció legal d’un fill/ a 

 

Distribució: 

 

3 dies, si els fets esdevenen a Catalunya; 6 dies si els fets esdevenen fora de 

Catalunya. 

 

Nota: El gaudiment d’aquest permís retribuït es podrà gaudir durant tot el 

període que duri el procés, i des de l’inici del fet causant. 

 

• 2 dies naturals per hospitalització, (inclosa hospitalització domiciliaria) CMA de 

parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.  

 

Si els fets esdevenen en localitats fora de Catalunya, el permís serà de 4 dies 

naturals.  

 

Nota: El gaudiment d’aquest permís retribuït es podrà gaudir durant tot el 

període que duri el procés, i des de l’inici del fet causant. 
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S’assimila a l’hospitalització a efectes d’aquest permís, les estades a urgències 

de familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, per adopció o 

acolliment preadoptiu o permanent que siguin superiors a 24 h.  El permís serà 

pel temps coincident  i tindrà una durada màxima de 2 dies. 

 

De fins a un màxim de 14 hores anuals per assistir a la visita d’un especialista 

mèdic o la realització d’una prova diagnostica  en l’Àmbit del Servei Català de 

Salut, sempre que l’horari de consulta o prova coincideixi amb l’horari laboral i 

prèvia sol·licitud amb la màxima antelació possible i justificació documental. 

 

En cas de proves diagnostiques abrasives que requereixin una preparació o 

convalescència important el treballador/a podrà fer us d’aquest crèdit de 14 

hores anuals per cobrir aquestes circumstancies. 

 

El personal de nit, podrà gaudir la nit anterior, de l’ús del crèdit de les 14 hores. 

 

• 2 dies feiners per trasllat de domicili. (1 per conveni més 1 per Pacte 

Complementari). 

 

• Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter 

públic. 

 

•  Fins   10 dies  a l’any per assistir a exàmens per a la obtenció d’un títol 

acadèmic o professional. Dintre d’aquest supòsit s’inclouen els exàmens que 

realitza la junta permanent de Català i el Consorci per la normalització 

lingüística. Quan el treballador/a presti servei al tor de nit , gaudirà del permís 

la nit anterior a l’examen. 

 

• Les treballadores embarassades tindran dreta absentar-se del treball, amb dret 

a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de 

preparació al part, previ avis a l’empresa i justificació de la seva realització dins 

de la jornada de treball. 

 

• Les mares/ pares amb fills o filles amb discapacitat, tenen dret ,conjuntament, 

a permisis d’absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites en 

els centres educatius o sanitaris on rebin suport. 

 

• Permís de paternitat: 13 dies ininterromputs, ampliables en cas de part o 

acolliment múltiple en 2 dies més per cada fill a partir del segon.   
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• Els treballadors amb fills amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, 

reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, que no realitzin activitat 

retributiva alguna, percebran un ajut mensual de 30€. Tindran preferència en 

els canvis de torn per tal de conciliar els seus horaris amb els del centres on el 

seu fill/lla amb discapacitat rebin atenció. 

3. Permisos reconeguts en els pactes complementaris. 

• El temps indispensable per l’acompanyament  a visita mèdica o realització de 

proves diagnostiques a fills/es fins a 16 anys  d’edat i pares/mares majors de 70 

anys. Caldrà justificant acreditatiu i comunicació prèvia suficient per atendre les 

necessitats organitzatives 

• 1 dia de permís retribuït per al següent supòsit: 

Per procediments diagnòstics que justifiquen l’acompanyament del pacient en els 

períodes posteriors a la realització d’algunes proves. Els pacients que donen dret a 

aquest permís són els parents en primer grau de consanguinitat, peres/mares, 

fills/filles i cònjuge, per la realització d’aquelles tècniques diagnòstiques que impliquin 

la necessitat d’anestèsia general. 

A aquests efectes, es considerarà dins d’aquest grup la persona que convisqui amb el 

treballador, formant parella de caràcter estable. 

La concessió d’aquest permís restarà vinculada a la justificació documental de la 

realització de la prova, significant especialment la necessitat de justificar que les 

proves realitzades han comportat la necessitat d’anestèsia general del pacient. 

• Permís no retribuït  

El treballador/a tindrà dret a permís per assumptes personals justificats, com 

l’acompanyament a visita mèdica d’ascendents i descendents fins a primer grau, 

assistir a casaments o funerals. En qualsevol cas es precisarà de justificació i 

comunicació amb suficient antelació. Restarà condicionat a raons organitzatives i/o 

necessitats de serveis. 

• Excedència voluntària.  

Si l’excedència hagués estat concedida per un període inferior al màxim de cinc anys es 

podrà prorrogar per una sola vagada a sol·licitud del/de la treballador/a sempre que, 

en total, no superi els cinc anys i ho sol·liciti un mes abans de finalitzar el període 

d’excedència inicialment concedit. 

Als efectes de la possible reincorporació del/de la treballador/a posteriorment a la 

situació d’excedència voluntària, es considerarà com a vacant tot lloc de treball ocupat 

per personal amb contracte eventual, així que es produeixi la finalització de llur 

contracte. 
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4. Millores Pla d’igualtat de GSS. 

• <<Els treballadors 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 con computarà a efectes d’antiguitat, i que 

tindrà una durada mínima superior a un mes>> atesa la millora aconseguida en el 

Pla d’Igualtat el redactat queda de la següent manera <<mínima a 14 dies>>. 

• Millora en flexibilitat horària en aquells serveis i unitats de l’empresa que no 

requereixen treball a torns. L’empresa podrà limitar  aquesta flexibilitat atenent a 

raons organitzatives i per necessitat del servei. 


