
  

 

 

NOTA INFORMATIVA – VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las 

Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal. 

 

 

Divendres finalment i després d’una negociació que durava des del 31 de desembre del 2018, es 

va signar el VIII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas 

Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal.  

 

Us fem arribar un resum de les novetats més importants: 

  

• Vigència 2019 a 2025, encara que efectes de l'articulat a partir del 01/01/2023 (art. 4) 

 

• Estructura territorial de la negociació col·lectiva (art. 7) 

 

Enfront del text anterior, que exigia un informe favorable de la Comissió Paritària del 

Conveni, per poder obrir nous àmbits negociadors sectorials, ara ja només s'exigeix una 

mera comunicació prèvia.  

 

• Classificació professional  (art. 16) 

 

S'hi ha afegit un text didàctic per ajudar a entendre millor el sistema de funcions 

professionals que s'hi recull. No obstant aixó l'assignació de funcions no ha variat res 

respecte de l'anterior Conveni.  

 

• Contractació (art. 18) 

 

Com no podia ser d’altra manera s’ha actualitzat l’anterior redactat a la nova realitat 

normativa. 

Dins del marge que permet la norma a la negociació col·lectiva s’ha arribat als següents 

acords:  

 

El nou contracte per circumstàncies de la producció, podrà tenir una durada màxima d'un 

any, ampliant al màxim la durada legal de sis mesos, segons permet l'art. 15.2 de l’Estatut 

dels Treballadors.  

     

Supressió de la prohibició, continguda a l'anterior Conveni, de realització d'hores 

complementàries per als treballadors a temps parcial no indefinits.  

 



  

• Jornada de treball (art. 39) 

 

La jornada per l’any 2023 es manté en 1.792 hores àmbit general i  1.755 hores al servei 

d'ajuda a domicili. 

Jornada per l’any 2024 reducció de 8 hores, 1784 hores àmbit general i 1747 hores al 

servei d’ajuda a domicili. 

Jornada per l’any 202  reducció de 12 hores, 1772 hores àmbit general i 1735 hores al 

servei d’ajuda a domicili. 

 

• Increments retributius (annex I, disposició final i art. 8) 

 

Any 2022 increment ja aplicat del 6,5% en compliment de la sentència de l’Audiència 

Nacional     

2023  increment del 4,0% 

2024  increment del 2,5% 

2025  increment del 2,5% 

 

 “Clàusula d'actualització” en el cas que la suma dels IPCs dels tres anys de vigència 

(2023-2025) superi el 9%, i amb un límit del 3% per a aquesta actualització (fins al 12%) 

s’aplicaria sobre els salaris de l’any 2026.  

 

Es garanteix el respecte al Salari Mínim Interprofessional anual vigent en cada moment. 

 

• Compensació per incapacitat temporal en cas de contingències professionals -accident 

de treball i malaltia professional- (art. 47) 

 

Fins al dia 21 de la situació d'IT, s'abonarà un complement fins a assolir el 100% del 

salari  

Des del dia 22 i fins al dia 90 de la IT, s'abonarà un complement fins a assolir també el 

100% del salari. 

    Des del dia 91 i fins al dia 120 de la IT, s'abonarà un complement fins al 95% del salari. 

Des del dia 121 i fins al dia 180 de la IT, s'abonarà un complement fins al 90% del salari. 

 

Barcelona, 6 de marc de 2023 

 


