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1. NORMATIVA INTERNA  
 

Aquesta normativa interna no vol substituir ni modificar el conveni que s’aplica en 

aquesta empresa: 

 

“CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DE CENTRES ESPECIALS DE 

TREBALLADORS DISMINUÏTS FÍSICS I/O SENSORIALS DE CATALUNYA PER A L’ANY 

2005” 

 

en tot cas, vol ajudar a regular la conducta en l’àmbit laboral per millorar el bon 

funcionament de la organització.  

La present normativa interna és d’aplicació obligatòria per tot el personal de la 

empresa CET Grapats pel que la direcció del CET Grapats entregarà un exemplar a cada 

treballador i sempre estarà disponible per tots els treballadors en el despatx 

d’administració. 

En cas d’una actualització o canvi d’aquesta normativa es comunicarà als treballadors, 
ja sigui per correu electrònic personal o format paper. 
 

2. L ’ORGANIGRAMA OPERATIU DE LA ORGANITZACIÓ 
 
El personal d’estructura es dividirà en: gerència, equip EMS, responsables d’àrea o 

negoci. 

La cadena de comandament del CET Grapats és:  

Direcció: administrador de Càritas i/o director del CET 

- Responsables d’àrea o negoci  > Personal de suport 

El cap de personal de Cet Grapats és l’Administrador de Càritas i/o director del CET, 

que delega funcions de gestió de recursos humans a la tècnica de l’equip EMS. 

Els responsables que tinguin treballadors a càrrec, hauran de programar i organitzar les 

activitats de la seva àrea, els recursos humans i materials necessaris pel 

desenvolupament de l’activitat, d’acord amb la fitxa de funcions i tasques que cada 

responsable ha de tenir. 

L’equip EMS portarà a terme itineraris d’acompanyament acurats i periòdics amb el 

personal amb discapacitat, donarà suport als responsables de producció i vetllarà pel 

compliment del projecte social de CET Grapats. També tindrà contacte amb les famílies 

del personal amb discapacitat per tal de fer-les partícips de tots els seus progressos i 

canvis en l’empresa. 
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2.1 MISSIÓ I VALORS DE CET GRAPATS 

 

MISSIÓ 

Crear oportunitats de treball per a persones en risc d’exclusió social afavorint la seva 

integració sociolaboral mitjançant un projecte d’economia social i solidària, 

compromès amb la sostenibilitat i promogut per Càritas d’Urgell. 

VISIÓ 

Ser el referent territorial en els projectes d’economia social i solidària, tant per la seva 

capacitat d’inserció i ocupació amb els col·lectius especials, com per la qualitat dels 

serveis que presta i per la innovació constant i el treball en xarxa. 

VALORS 

Els VALORS que ens mouen i que defineixen el nostre treball són: 

Compromís, amb les persones i la sostenibilitat. 
Innovació constant i oberta, per actualitzar el nostre compromís. 
Treball col·laboratiu, afavorint la interdependència entre el grup de treball i el nostre 
entorn. 
Professionalitat amb un servei competent i de qualitat. 
Generositat, que ens porta a pensar i actuar a favor de les altres persones.  
 

 
3. US TELEFON MÒBIL  
 
Per als treballadors amb discapacitat: durant la jornada laboral, excepte temps de 

parada, només es poden fer servir els mòbils per a ús laboral. La resta de la jornada es 

deixarà el mòbil a l’armari. Tot i així, en casos excepcionals, el treballador podria 

demanar permís per realitzar alguna trucada d’urgència. 

 

4. VESTUARI I IDENTIFICACIÓ  
 
Tot el personal haurà de procurar tenir un aspecte net i polit, independentment del 

seu lloc de treball. Tots els treballadors són la imatge de la empresa i per tant, cal que 

sempre vagin ben vestits i amb una bona higiene. 

 

Els treballadors de CET Grapats sols quan estiguin realitzant les seves respectives 

tasques laborals, sigui dintre o fora dels centres de treball, hauran d’anar vestits amb 
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la roba corporativa assignada. Al finalitzar la jornada laboral, la roba corporativa ha de 

quedar a la taquilla de l’empresa, no es pot anar pel carrer amb la roba corporativa 

fora de l’horari laboral.  Cada treballador serà responsable del manteniment de la roba 

rebuda  i cada cap de setmana se l’haurà d’emportar per rentar-la i mantenir-la en bon 

estat. 

 

Els treballadors amb atenció al públic  com son els de : 

Punt recollida, administració : s’han d’identificar amb el nom  segons model establert 

Missatgeria : l’armilla ha de portar el nom del treballador 

 

CET Grapats entregarà roba de treball als treballadors de: 

• Bugaderia i Vaixella: forro polar i bata. 

• Missatgeria  forro polar i armilla. 

 

Administració portarà el registre de la roba entregada   

En el moment de baixa a l’empresa es retornarà la roba rebuda. En cas de pèrdua 

d’una peça de roba es penalitzarà amb 30 euros. 

 
5. MESURES DE SALUT, MALALTIA I VISITES MÈDIQUES 

Sobre mesures de Salut i seguretat s’aplicarà l’informe tècnic i específic de l’empresa 

de prevenció de riscos. 

Revisions mèdiques anuals: article 24 del conveni, tot el personal té dret a una revisió 
mèdica anual. 

El  treballador que no vulgui fer-se la revisió mèdica anual, ho té que manifestar per 
escrit. 

En cas que un treballador prengui mal en horari laboral, el primer lloc on ha d’acudir a 

visitar-se és al consultori de la mútua. Mutua Activa: C/ Germandat de Sant Sebastià, 

7.  Administració omplirà la documentació requerida per tal que el treballador pugui 

presentar-se al consultori i ser atès.  

Els responsables de cada àrea tenen autorització per enviar algú a casa en cas que no 

es trobi bé. Aquestes hores no caldrà que és compensin. Si l’endemà no acudeix a 

treballar caldrà que porti el certificat del metge. Si la cosa s’allarga a partir del tercer 

dia cal presentar una baixa mèdica.  
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6. CONTROL HORARI, PUNTUALITAT, ABSÈNCIES  I VACANCES 
 
6.1 CONTROL HORARI 

El Reial Decret Llei 8/2019 del 8 de març estableix l’obligació del registre de jornada i 

control horari d’entrada i sortida dels treballadors. Aquest decret amplia l’actual 

normativa, i obliga a totes les empreses a complir-la. 

La norma exigeix que es registri cada entrada i sortida de tot el personal del centre de 

treball.  

Cada mes es facilitarà un full registre d’horari per cada treballador . 

El tècnic de EMS es el responsable de confeccionar dels fulls d’horaris, de fer el control 

mensual i del seu arxiu. 

 
 

6.2 PUNTUALITAT 
 
És responsabilitat de cada treballador , arribar puntual a la feina, tenint en compte que 

cal arribar abans de l’hora d’inici de la activitat , per estar operatiu en el seu lloc de 

treball. 

 

 

6.3 LES ABSÈNCIES I PERMISOS RETRIBUITS 
 
Es consideren absències: els permisos reglamentats, les visites al metge, les baixes i 

altres.  

El control de les absències ho porta el responsable d’àrea respectiu conjuntament amb 

el tècnic de EMS, que ha de vehicular la informació pertinent en un arxiu de control 

d’absències  

Sempre que sigui possible les visites mèdiques es programaran fora de l’horari laboral. 

Cal avisar al respectiu encarregat o al tècnic de EMS,  amb el màxim de temps possible 

si tenim una visita mèdica programada en horari laboral.  

En cas d’anar a una visita mèdica en horari laboral és obligatori portar el justificant 

d’assistència a visita mèdica, d’acord amb el que estableix el RD 1368/85 
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Permisos retribuidos que puede solicitar una persona trabajadora 

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con 
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente  

Fallecimiento de parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 2 días 
hábiles 
contando 
des del 
primer día 
hábil hecho 
del 
causante 

Para 
desplazamiento 
superior a 350 Qm 
será 4 días 

enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización de parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

  2 días 
hábiles  

Para 
desplazamiento 
superior a 350 Qm 
será 4 días 

Traslado del domicilio habitual.   1 día .. 

  

Permisos para ir al médico. 

 

.  
Presentar 
justificante 
asistencia medica 

 

Asistir a cursos de formación profesional o a exámenes  

 

 

De acuerdo con un 
plan de formación 
planificado con la 
empresa 

Cumplimiento deberes públicos (renovación carnet, pasaporte)   

Enfermedad sin parte medico 
2 hábiles 
mensuales 

Los días que se 
superen al mes 
serán descontados 
de vacaciones 
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6.4 VACANCES 
 
Tal i com s’indica en l’article 18 del conveni: “Els treballadors/es compresos en l’àmbit 

d’aquest conveni col·lectiu han de gaudir anualment d’un total de trenta dies naturals 

de vacances retribuïdes, de la manera que s’acordi amb el centre. Els treballadors/es 

que encara no faci un any sencer que presten servei al centre han de gaudir dels dies 

que corresponguin proporcionalment al temps treballat, tot computant l’esmentada 

anualitat des de l’1 d’agost fins al 31 de juliol de l’any següent”. 

El còmput per tant, serà de 22 dies hàbils (30 naturals) per treballador, considerant 

hàbils de dilluns a divendres (en el cas dels treballadors que la seva jornada és de 6 

dies de dilluns a dissabte el computo serà de 26 dies hàbils), sense comptar les 

possibles festes del calendari anual publicat. El període mínim és d’una setmana 

complerta, és a dir de dilluns a diumenge. El dies que resten per completar una 

setmana sencera no podran ser utilitzats per a possibles ponts i es podran realitzar 

segons acord amb direcció. 

 

Les vacances caldrà fer-les abans de finalitzar el contracte laboral (en el cas que el 

contracte afecti a dos anys diferents s’hauran de realitzar els dies de vacances 

proporcionals que corresponguin a l’any en curs, sinó aquests dies es perdran). 

 

Programació de les vacances. 
La data màxima de proposta de vacances de cada treballador serà el 15 de gener de 

cada any. 
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Cada cap responsable d’àrea o negoci conjuntament amb l’EMS, programarà el 

calendari de vacances de la seva àrea, en funció del venciment del contracte i de la 

càrrega de feina.  

Els treballadors de bugaderia no podran agafar vacances durant els mesos compresos 

entre juny i setembre, ja que el volum de feina és molt elevat (sempre hi poden haver 

casos excepcionals). 

Cada cap responsable d’àrea o negoci, programarà el calendari de vacances de la seva 

àrea, en funció del venciment del contracte i de la càrrega de feina. Una vegada 

confeccionat  el pla de vacances de la seva àrea es presentarà a direcció per fer la 

coordinació global i l’aprovació. 

El director gerent  de Cet Grapats programarà  i controlarà el calendari de vacances 

dels caps responsables. 

El calendari de vacances ha d’estar fet el 31 de Gener, i degut a les casuístiques de 

rotació i temporalitat, cada mes direcció l’actualitzarà. 

Administració serà l’encarregat de les anotacions en el calendari compartit i abans de 

finalitzar el mes penjarà a la cartellera d’avisos la programació de les vacances del mes 

següent. 

 
 

7. JORNADA LABORAL, HORARIS, TORNS DE TREBALL 
 

Tal i com indica l’article 13 del conveni “durant la vigència d’aquest conveni col·lectiu, 

la jornada laboral queda establerta en 1772 hores/any per a l’any 2004”.  Aquest 

còmput variarà cada any segons les vacances dels treballadors , els dies festius, les 

festes locals i altres factors.  

Per altra banda, la majoria dels treballadors del CET treballen 30h setmanals, per tant 

el còmput d’hores seria un total de 1329 hores anuals.  

 

L’article 13 del conveni també especifica que “en matèria de jornada de treball, es pot 

establir la distribució irregular de la jornada en el decurs de l’any, però respectant 

sempre els períodes mínims de descans diari i setmanal previstos per la llei”. 

D’aquesta manera, l’horari de referència s’estableix en el següent:  al matí de 8 a 14 

hores , i a la tarda, de 15,30 a 17,30 hores. 

Podran haver-hi, segons conveniència i necessitat, horaris flexibles. 
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8. PARADA DURANT EL MATÍ PELS HORARIS DE 8-14 HORES 
 

L’article 34.4 de l’Estatut dels Treballadors, estableix que sempre que la durada de la 

jornada diària continuada excedeixi de 6 hores, haurà d’establir-se un període de 

descans obligatori no inferior a 15 minuts.  

Malgrat que no és obligatori aquest  temps de parada pels horaris de 8 a 14 hores, tot 

el personal del Cet Grapats pot fer una parada de 10 minuts màxim, ja sigui per 

esmorzar, trucar, etc. sense perjudici del servei encomanat i sense absentar-se de les 

instal·lacions.  

Durant aquesta parada el treballador fumador podrà sortir a fumar únicament en la 

zona de l’estació d’autobusos.  

En el cas que calgui i per no abandonar l’atenció publica s’organitzaran torns. 

Les despeses ocasionades pels cafès, tes i altres seran a càrrec dels treballadors. 

 

 

9. FESTES RECUPERABLES, COMPENSACIÓ D’HORES 
 
Referent al calendari laboral de Catalunya en el que alguns anys es senyala com a festa 

recuperable una de les dues festes: Sant Esteve o dilluns de Pasqua Florida, es 

determina que serà recuperable el dilluns de Pasqua. 

 

Amb les hores acumulades o no realitzades, segons informe facilitat pel programa de 

control d’horari, s’haurà de programar la seva compensació el més aviat possible de 

manera que els saldos positius o negatius d’hores s’han de regularitzar com a màxim el 

mes següent. Aquest control d’hores el portaran a terme administració i USAP 

conjuntament. 

 

Pel que fa al  dilluns i dimarts de la festa major de la Seu d’Urgell, que segons el 

calendari laboral no son festius, el treballador que vulgui fer festa pot sol·licitar fer 

vacances , que serà autoritzat segons necessitats del servei que esta vinculat  

 

10. FORMACIONS I REUNIONS  

Considerem la formació una peça clau per desenvolupar noves competències i 

reinventar-se professionalment. Per aquest motiu, l’USAP detectarà les necessitats 

dels treballadors i es cercaran formacions que puguin ser del seu interès. 

Aquestes formacions es podran portar a terme dins o fora de l’horari laboral, però en 

el cas que es facin fora d’horari laboral seran registrades en l’aplicació del control 
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d’horari, sense cap impediment perquè també es pugui pactar de forma voluntària la 

no compensació d’hores. 

El cost de la formació, sempre que sigui a proposta de l’organització serà a càrrec de la 

empresa . 

En el cas que algun treballador es neguin a realitzar la formació, signaran un full de 

refús formatiu, conforme l’empresa li ha ofert un curs del seu interès, relacionat amb 

el seu lloc de treball i que el pot ajudar a augmentar la seva ocupabilitat i la seva 

inserció i l’ha rebutjat per diferents causes. 

 

 
 

11. SERVEIS DE CET GRAPATS 

 

El servei punt recollida serà gratuït per tots els treballadors.  

 

 

12.   PROTECCIÓ DE DADES 

Les contrasenyes no poden estar mai guardades en una nota a la vista de tothom, són 
personals i cada 6 mesos s’han de canviar. 
Tal com estableix la llei de protecció de dades (Llei 15/1999) els treballadors no poden 
facilitar informació sobre l’empresa a l’exterior, regint-se per tant, pel principi de 
confidencialitat. No es poden compartir dades per exemple de pèrdues i guanys de les 
línies de negoci, informació dels clients, caixa de les botigues, etc.  

Per aquest motiu, els treballadors signen una clàusula de confidencialitat conforme no 
revelaran cap tipus d’informació a tercers. 

Llistat telèfons de contacte: tots els treballadors del CET Grapats han de facilitar el  

seu telèfon de contacte i el de la família per ser utilitzats exclusivament per raons de la 

pròpia organització. Els treballadors d’inserció no poden donar el telèfon personal als 

clients de l’empresa, sempre que sigui necessari, hauran de facilitar el telèfon de 

contacte de  CET Grapats (973360426). 
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13. PEL BON ÚS DE LES INFRAESTRUCTURES I DELS RECURSOS  

 

13.1 EQUIPS INFORMÀTICS. 

Els ordinadors cal apagar-los al finalitzar la jornada laboral.  
Per racionalitzar la despesa cal: imprimir amb el mínim de paper i fer-ho amb tinta 
negra. 
 
Notificar si hi ha alguna incidència informàtica a l’encarregat d’àrea corresponent. 

 

 13.2 CALEFACCIÓ I/O REFRIGERACIÓ 

El responsable de cada centre de treball és també responsable del bon funcionament 

de les instal·lacions de calefacció i/o refrigeració: ha de conèixer i controlar la 

programació de l’aparell de comandament, avisar immediatament en cas d’averia  o 

mal funcionament, vetllar per la neteja periòdica dels respectius filtres, etc. 

 Graus de temperatura dels termòstats de calor: 19 graus 

 Graus de temperatura dels termòstats d’estiu: 27 graus 
 

13. 3  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS  

 Els respectius encarregats han de vetllar pel bon coneixement de les diferents 

instal·lacions al seu càrrec, con també del funcionament dels equips i recursos 

dels espais assignats.  

 S’han de mantenir els espais nets i endreçats en la mesura del possible. 
 Junt amb el director del CET Grapats han de dissenyar i  implantar el pla de 

manteniment respectiu. 
 

 
13.4 EINES, MAQUINÀRIA I FURGONETES 

 Tot el personal que utilitza eines, maquinària i furgonetes té la responsabilitat 

de salvaguardar les eines, de mantenir en bon estat la maquinària i les 

furgonetes. 

 La furgoneta de bugaderia s’ha de mantenir neta i ben conservada. En cas de 

cops o rallades s’ha de comunicar immediatament la incidència. 

 S’ha de procurar que la furgoneta tingui gasoil sempre i no deixar el 

combustible mig buit abans de sortir de ruta. 

 Cal portar un registre sobre les dates d’inspecció tècnica del vehicle. Cal 

preveure-ho amb temps. 

 S’han de notificar les multes a l’encarregat d’àrea. 

 Cada vegada que s’agafa la furgoneta cal apuntar en el registre el conductor. 
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 Cadascú és responsable de les seves infraccions. 
 

13.5 CONTROL DE LES CAIXES DE PUNTS DE VENDA 

• L’encaix màxim autoritzat per cada caixa és de 350,00€. Administració serà el 
responsable de supervisar l’encaix de les diverses caixes. 

 

13.6 . CLAUS DE LOCALS, I ALTRES 

• Administració mantindrà el dipòsit de claus i  portarà  el control de les claus 

entregades per mitjà  d’un registre. 

• S’ha de vetllar pel bon ús, i per la seva seguretat. En cas de pèrdua ho ha de 
comunicar immediatament. 

 

13.7 TARGETES BANCÀRIES 

 

• Administració portarà  el control de les targetes entregades. 

• S’ha de vetllar pel bon ús, i per la seva seguretat. En cas de pèrdua ho ha de 
comunicar immediatament. 
 

 

14. COMUNICACIÓ CONDUCTES INCORRECTES 

Tot el personal té l’obligació de comunicar al seu cap quan observi conductes i 

procediments incorrectes d’altres treballadors, que afectin a l’organització, tant siguin 

dins o fora de l’horari laboral. 

 

15.  CONVIVÈNCIA 

La convivència s’ha de basar en el respecte mutu entre les persones. 

No es poden tolerar conductes agressives o irrespectuoses. 

S’ha de mantenir un to de veu adequat a tots els espais. 

No es permet fumar ni a les instal·lacions ni als vehicles de l’empresa. Només es pot 

fumar durant els 10 minuts de descans.  
No es permet menjar ni beure begudes alcohòliques en els  llocs de treball. 

 

16. CARTELLERA  
 
Al magatzem, hi haurà una cartellera a on s’hi penjaran la programació de vacances, 
esdeveniments i avisos. 
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17. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
El regim sancionador serà executat pel director gerent de CET Grapats d’acord amb el 
capítol 6 i l’article 32 del conveni vigent: Capítol 6 règim disciplinari, article 32 Règim 
de faltes i sancions. 
 
17.1 Règim de faltes i sancions: 

 
Els treballadors podran ser sancionats per la direcció de l’empresa d’acord amb la 
graduació de faltes i sancions que s’estableixen als articles següents. 

Tota falta comesa per un treballador/a es classificarà atenent a la seva importància, 
transcendència i intenció, en lleu, greu o molt greu. 

 

17.1.1  Faltes lleus (article 33): 

Es consideraran faltes lleus, les següents:  

a)  La falta de puntualitat al treball, fins a tres en un mes, amb un retard inferior a 

trenta minuts en l’horari d’entrada.  

b) No notificar en el termini de 24 hores els motius que justifiquin l’absència del lloc de 

treball.  

c) Abandonar el servei sense causa justificada, malgrat que sigui per poc temps. Si, com 

a conseqüència, es causa perjudici d’alguna consideració al centre o suposa causa 

d’accident als companys/es de treball, aquesta falta es pot considerar greu o molt 

greu, segons el cas.  

d) Negligència en la conservació del material i en el compliment de les normes i 

instruccions rebudes. 

e) Manca d’higiene i netedat personal, quan sigui d’una mena que pugui afectar el 

procés productiu de l’empresa. 

f) No atendre el públic amb la correcció i la diligència degudes. 
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h) No comunicar a l’empresa els canvis de residència o domicili. 

i) Les discussions sobre assumptes aliens al treball dins les dependències de l’empresa. 

Si aquestes discussions produeixen escàndol no- tori, poden ser considerades faltes 

greus o molt greus. 

j) Faltar al treball un dia al mes sense causa justificada. 

 

17.1.2 Faltes greus (article 34): 
 
Es consideraran faltes greus, les següents: 

a) Més de tres faltes i menys de deu no justificades de puntualitat, superiors a cinc 

minuts, d’assistència al treball en un període de trenta dies. 

b) Absències, sense causa justificada, de més d’un dia i menys de tres, durant un 

període de trenta dies. 

c) Manca d’atenció deguda a la feina assignada i desobeir les instruccions dels 

superiors en matèria de servei amb perjudici per a l’empresa o els companys/es de 

treball. 

d) Incompliment de les mesures de seguretat i protecció establertes per l’empresa. Si 

d’aquest incompliment se’n derivés risc d’acci- dents per a si mateix o per als 

companys/es de treball o perill d’avaries en les instal·lacions, podrà ser considerada 

com a falta molt greu. 

e) El tracte amb les persones del centre de treball que impliqui manca de respecte i 

consideració a la dignitat de cadascuna, sempre que no reuneixi condicions de gravetat 

que meriti la qualificació de falta molt greu. 

f) Desobeir els superiors en qualsevol matèria de treball. Si implica trencament 

manifest de la disciplina o bé en deriva perjudici notori per a l’empresa, pot ser 

considerada falta molt greu. La reiteració o reincidència en falta lleu en el termini de 

seixanta dies. 

g) Simular la presència d’un altre/a treballador/a, fitxant, contestant o signant per ell. 

h) Negligència o desídia en el treball que afecti la bona marxa del servei. 

i) La imprudència en acte de treball; si implica risc d’accident per al treballador/a, els 

seus companys/es o perill d’avaria per a les instal·lacions, pot ser considerada falta 

molt greu. 
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j) Fer, sense el permís corresponent, treballs particulars durant la jornada, i també 

emprar eines, material, o qualsevol altre estri de l’empresa per a usos propis. 

k) L’embriaguesa o toxicomania fora d’acte de servei, vestit amb l’uniforme de 

l’empresa, sempre que per l’uniforme es pugui identificar l’empresa. 

l) Reincidir en falta lleu (excloent-ne la de puntualitat), malgrat que sigui de naturalesa 

distinta, durant un trimestre i havent-hi comunicació escrita. 

 

17.1.3 Faltes molt greus (article 35): 

Es consideraran faltes molt greus les següents:  

a)Entre deu i més de vint faltes de puntualitat, superiors a cinc minuts, comeses en un 

període d’un any. 

b) La falta injustificada a la feina durant tres dies en un període d’un més. 

c) El frau, la deslleialtat o l’abús de confiança en les gestions encomanades i el furt, 

robatori o complicitat, tant a l’empresa com als companys/es de treball o a qualsevol 

altra persona dins de les dependències de l’empresa o durant el servei. 

d) Fer desaparèixer, inutilitzar, destrossar o causar desperfectes en matèries primeres, 

estris, eines, maquinària, aparells, instal·lacions, edificis, béns i documents de 

l’empresa. 

e) Les actuacions amb les persones que treballen a l’empresa que suposin una manca 

de respecte o de consideració a la seva dignitat, integritat física i/o moral: agressions 

físiques, assetjament sexual, assetjament moral o maltractament psicològic.. 

f) La manca d’higiene i netedat continuada i habitual, quan sigui d’una mena que 

comporti queixes justificades dels companys/es de treball, així com l’incompliment de 

les mesures de seguretat, protecció i higiene establertes per l’empresa. 

g) L’embriaguesa, la toxicomania i la simulació de malaltia o accident. 

h) Violar el secret de la correspondència o de documents reservats a l’empresa o 

revelar a elements estranys a aquesta dades de secret obligat. 

i) Els maltractaments de paraula o obra, abús d’autoritat o la falta greu de respecte i 

consideració als caps o als seus familiars i també als companys/es i subordinats/es. 

j) Causar accidents greus per negligència o imprudència. 
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k) Abandonar el treball o negligència greu quan causi greus perjudicis a l’empresa o 

pugui generar-los als companys/es de feina. 

l) La disminució voluntària i continuada en el rendiment normal de treball, sempre que 

no sigui motivada per l’exercici d’algun dret reconegut per les lleis. 

m) Originar amb freqüència discussions i baralles amb els companys/es de treball. 

n) No atendre el públic amb la correcció i la diligència degudes, quan en derivi greu 

perjudici per a la bona imatge, el prestigi i/o l’interès de l’empresa. 

o) Reincidir en falta greu, malgrat que sigui de naturalesa distinta, sempre que es 

cometi durant els sis mesos següents d’haver-se produït la primera o a partir del 

moment en que l’empresa en tingués coneixement. 

 

17.2 Règim de sancions (article 36) 

Correspon a l’empresa la facultat d’imposar sancions en els termes que estableix 

aquest Conveni. 

La sanció de les faltes, sigui quina sigui la gravetat, exigeix la comunicació per escrit 

motivada al treballador/a, i donar compte als representants dels treballadors i al 

mateix afectat de qualsevol sanció que se li imposi. 

 

17.3 Sancions màximes (article 37) 

Les sancions màximes que poden imposar-se en cada cas, d’acord amb la gravetat de la 

falta comesa, són les següents: 

-Per faltes lleus: amonestació verbal. Si fossin reiterades amonestació per escrit, 

suspensió de sou i feina de fins a dos dies. 

-Per faltes greus: amonestació per escrit amb comunicació expressa a la representació 

legal dels treballadors. Suspensió de sou i feina de tres a quinze dies. 

-Per faltes molt greus: des de la suspensió de sou i feina de setze a seixanta dies fins a 

la rescissió del contracte de treball. 

 

17.4 Prescripcions (article 38) 
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La facultat de l’empresa per sancionar prescriu per a les faltes lleus als deu dies, per a 

les faltes greus als vint dies i per a les faltes molt greus als seixanta dies a partir de la 

data en què va tenir coneixement de la comissió. 

 

17.5 Graduació de les faltes (article 39) 

A l’efecte de graduació de faltes, no es tenen en compte les que s’hagin comès amb 

anterioritat, d’acord amb els terminis següents: 

− Faltes lleus: tres mesos.  

− Faltes greus: sis mesos.  

− Faltes molt greus: un any. 

 

 

 

Aquesta normativa ha estat aprovada i ratificada per 
l’administrador del Cet Grapats  en data 28/07/2022 


