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El passat dia 8 d'abril de 2015 la Comissió Paritària del "VI Convenio Marco Estatal de
Servicios de Atención a las Personas Dependientes y desarrollo de la Promoción de la
Autonomía Personal" es va reunir per resoldre diverses consultes què se li havien plantejat.
Resultat d'aquesta reunió, l'Acta número 51 de la Comissió Paritària va donar resposta a la
consulta qui li havia efectuat la FSP-UGT de Lleida què preguntava, en resum, si donat que el
PIB anual de 2014 era del 2%, les empreses haurien de tornar els dos dies aplicats a càrrec del
treballador i si, per a l'any 2015, ja podien gaudir dels 4 dies a càrrec de l'empresa.
La resposta número 398 de la Comissió Paritària diu textualment:
"Segons el text de la Disposició Transitòria Primera del Conveni, el creixement anual del

Producte Interior Brut de l'economia espanyola ha de ser superior al 2%. Per tant es aplicable
allò contemplat en la Disposició Transitòria Primera"

A rel de l'anterior resposta, la Federació de Serveis Públics - Sector de Serveis Socials i
Igualtat - UGT Catalunya emet un comunicat que com a conclusió diu:
"Per tant, comunicar-vos, que en aquests moments el PIB es del 2,6%, per tant el total de dies

de lliure disposició per a aquest 2015 és de 4, contemplats com a temps efectiu de treball"
A partir d'aquí hem de fer-vos les reflexions següents:

a) L'article 52, lletra B, del Conveni regula els 4 dies de lliure disposició durant l'any i els
considera com a efectivament treballats.
b) Es gaudiran un per trimestre, excepte acord exprés entre empresa i treballador.
c)

La Disposició Transitòria Primera del Conveni condiciona el gaudi dels 4 dies a càrrec de
l'empresa a què el PIB estatal anual superi el 2%.

d) El PIB estatal anual de 2014 va ser del 2%. El PIB estatal interanual del Primer trimestre
de 2015 se situa provisionalment en el 2,6%, i és provisional ja què el propi INE diu que
"l'estimació avançada del PIB trimestral proporciona únicament informació orientativa i,

per tant, podria no coincidir amb la dada que ofereix la Comptabilitat Nacional Trimestral
d'Espanya". L'INE, segueix, publicarà el proper dia 28 de maig les taules i quadres

complerts de la Comptabilitat Nacional Trimestral d'Espanya del 1r. trimestre 2015.

Davant dels dubtes que puguin sorgir d'interpretar si procedeix considerar que a partir del
PIB del Primer Trimestre 2015 ja es pot tornar a aplicar el criteri de què els 4 dies són a càrrec
de l'empresa, us recomanem:

Aplicar el criteri de concedir UN dia cada trimestre, d'acord amb el text de
l'art. 52, b., fins que la Comissió Paritària emeti una nova interpretació.
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