COMUNICAT DE PREMSA
LES PATRONALS ACES I UNIÓ I ELS SINDICATS CCOO I
UGT SIGNEN L’XIè CONVENI DE LA SANITAT PRIVADA A
CATALUNYA
Barcelona 2.3.2022- Ahir, dia 1 de març de 2022, després d’un llarg procés de negociació, les
dues patronals sanitàries, Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i Unió Catalana
d’Hospitals (La Unió), i les dues representacions sindicals, Comissions Obreres (CCOO) i Unió
General de Treballadors/es (UGT) van signar l’XIè Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de
Catalunya.
Malgrat les diferències inicials existents, s’han prioritzat les millores en les condicions laborals i
socials de les persones treballadores del sector sanitari que han demostrat la seva gran vàlua
en la complexa situació provocada per la pandèmia de la Covid-19. El conveni beneficia a més
de 25.000 professionals que treballen en el sector sanitari privat de Catalunya i la seva vigència
és fins a desembre de 2022.
Principals acords del Conveni
▪

▪
▪
▪

Increments de 0,9% per al 2020, de l’1,4% a partir del juliol de 2021 i del 3% per al
2022 sobre tots els conceptes salarials. A 31 de desembre de 2022 es portarà a terme
un increment salarial del 0,5%.
Millores de conceptes com els plusos de dissabtes, diumenges i festius; la carrera
professional i el sistema d’incentivació.
Millores de caire social i organitzatiu.
Es garanteix que els increments pactats durant aquest conveni no s’absorbiran ni es
compensaran segons els termes acordats.

Malgrat el reconeixement públic i social de les persones treballadores del sector sanitari,
aquest travessa altres dificultats, com l’esgotament i la manca de professionals. Aquest fet s’ha
vist agreujat durant la pandèmia i està provocant una fuga de professionals ja sigui cap a altres
entitats, amb millors condicions econòmiques, o l’abandonament i els canvis de professió.
Les parts signants del Conveni creuen important millorar les condicions econòmiques de la
prestació dels serveis assistencials per poder revertir-ho als professionals i seguir mantenint
uns serveis sanitaris de màxima qualitat assistencial.
Cronologia de la negociació
El 20 de febrer de 2020 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT i donat l’estat
d’alarma sanitària es va fer un exercici de responsabilitat i les parts van arribar a un acord
parcial durant l’any 2020. Al febrer del 2021 es van reprendre les reunions en format telemàtic
i, en la mesura que va ser possible, també de manera presencial.

NP Signatura Conveni ACES - 03022022

El 29 de desembre de 2021, després de 16 sessions de comissió negociadora, es va arribar a
un preacord per al XIè Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització,
assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques amb vigència per als anys 2021 i 2022,
que finalment no va ser ratificat.
El 31 de gener de 2022, amb la finalització de la vigència del conveni col·lectiu, totes les parts
es van emplaçar a celebrar un acte de mediació al Departament d’Empresa i Treball, que va
acabar sense acord.
El 14 de febrer de 2022, es va realitzar novament un acte de mediació on es va arribar a un
acord que va ser ratificat pels òrgans de decisió de totes les parts signants del Conveni.

Sobre ACES
L’ACES és la patronal més representativa de les empreses privades proveïdores de serveis
sanitaris i socials a Catalunya i una de les més rellevants en l'àmbit espanyol. La patronal
catalana, amb 45 anys de trajectòria, actualment representa a 268 empreses amb 442 centres
del sector sanitari, sociosanitari i social. A les empreses associades a l’ACES hi treballen 14.700
professionals de la salut i 7.000 metges. Es disposen de 2.714 llits en hospitals d’aguts
(17,25% dels llits totals), i 2.128 llits en centres sociosanitaris (31,77% dels llits totals).

Sobre La Unió
La Unió és l’associació d’entitats sanitàries i socials que amb més de 45 anys és referent de la
singularitat del model sanitari i social català. Des de la pluralitat, la diversitat i la territorialitat,
aplega a més de 114 entitats, amb més de 750 dispositius assistencials sanitaris i socials i més
de 65.000 professionals, amb presència a tot Catalunya i en totes les línies assistencials:
primària, hospitals, sociosanitaris, salut mental, rehabilitació, gent gran, discapacitats.

Sobre CCOO
CCOO (CONC) com a primer sindicat de Catalunya i més representatiu en Sanitat, està format
per homes i dones que ens afiliem de manera voluntària i solidària per defensar els nostres
interessos, generals i específics, com a conjunt de treballadors i treballadores, i per aconseguir
una societat més justa, democràtica i participativa. Som un sindicat reivindicatiu i participatiu
on l'afiliació i la participació a CCOO que fan els treballadors i treballadores siguin els
protagonistes directes de la lluita pels seus drets. És una organització sindical nacional, diversa,
plural, unitària i democràtica, que actua de manera autònoma i independent, sociopolítica,
internacionalista i multiètnica.

Sobre UGT
La UGT de Catalunya és un sindicat de classe, d’orientació socialista, plural, autònom i
nacional, que conforma l’esquerra social –sense que això comporti necessàriament una
adscripció partidista- i que utilitza la concertació social des del principi de la lluita de classes,
com a mètode d’avenç per millorar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les
treballadores. Es va fundar l’any 1888 a Barcelona i des de llavors s’ha adaptat als canvis sense
renunciar als seus principis: la millora de les condicions de treball, el desenvolupament i la
redistribució econòmica, i el progrés social i cultural, des d’un clar model socialdemòcrata. Els
valors fonamentals del nostre sindicat també continuen plenament vigents: la igualtat, la
justícia, la llibertat i la solidaritat.
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Signants del Conveni
D'esquerra a dreta: Josep Maria Yagüe (CCOO), Alicia Hernández (CCOO), Patricia Carreras
(UGT), Juan Cobacho (UGT), Anna Zarzosa (ACES), Joan Deu (ACES), Elena de la Campa (UCH) i
Noelia Santiago (UCH)

Per a més informació:
Gabinet de Premsa ACES
Odalys Peyrón. Cap de Comunicació. comunicacio@aces.es

Gabinet de Premsa Unió
Cristina Aragüés. Cap de Comunicació. cristinaaragues@uch.cat

Gabinet de Premsa CCOO
M. Àngels Rodríguez. Cap de Comunicació de la Federació de Sanitat.
Mangeles.rodriguez@ccoo.cat

Persona de Contacte UGT
Patricia Carreras Mira, responsable Sanitat Privada UGT Catalunya,
sanitatprivada@ugtsanitat.cat
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