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RÈGIM DISCIPLINARI 

 

Artícle 1.- Criteris generals 

 

(1) Enerside, així com la resta de les empreses del grup, podran sancionar, com a falta laboral, les 

accions o omissions que suposin infraccions o incompliments laborals dels treballadors. 

 

(2) El present règim disciplinari prima sobre el règim disciplinari previst en el conveni col·lectiu 

aplicable a Enerside. Sense perjudici de l'anterior, els aspectes que el present règim no reguli 

seran regits pel conveni col·lectiu aplicable a Enerside. 

 

(3) Les faltes es classificaran en atenció a la seva transcendència o intenció en lleu, greu o molt 

greu. 

 

(4) La sanció de les faltes requerirà comunicació per escrit al treballador, fent constar la data i els 

fets que la van motivar. 

 

(5) El compliment temporal de la sanció només es podrà dilatar fins a 60 dies naturals després de 

la fermesa de la sanció. En cas de no impugnació, el termini serà de 90 dies naturals, comptats 

a partir de la data de la imposició de la sanció. 

 

(6) Les sancions sempre podran ser impugnades pel treballador davant la jurisdicció competent, 

dins dels 20 dies hàbils següents a la seva imposició, d'acord amb el que preveu la legislació 

vigent. 

 

(7) L'empresa donarà compte als representants legals dels treballadors i, si s'escau, a la 

representació sindical, de tota sanció per falta greu i molt greu que s'imposi. 

 

 

Artícle 2.- Faltes lleus 

 

(8) Es consideren faltes lleus les següents: 

 

a. La impuntualitat no justificada, a l'entrada oa la sortida de la feina, de fins a tres 

ocasions en un període d'un mes. 

b. La inassistència injustificada d'un dia a la feina en el període d'un mes. 

c. No notificar amb caràcter previ, o si escau, dins les 24 hores següents, la inassistència 

a la feina, llevat que es provi la impossibilitat d'haver-ho pogut fer. 

d. L'abandonament del servei o del lloc de treball sense causa justificada per períodes 

breus de temps. 

e. Els deterioraments lleus en la conservació o en el manteniment dels equips i material 

de treball dels què se sigui responsable. 

f. La desatenció o falta de correcció en el tracte amb els clients o proveïdors de 

l'empresa. 

g. Discutir de manera inadequada amb la resta de la plantilla, clients o proveïdors dins la 

jornada de treball. 

h. No comunicar a l'empresa els canvis de residència o domicili, sempre que aquests 

puguin ocasionar algun tipus de conflicte o perjudici als seus companys o a l'empresa. 
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i. No comunicar en el seu degut moment els canvis sobre dades familiars o personals 

que tinguin incidència en la Seguretat Social o en l'Administració Tributària, sempre 

que no es produeixi perjudici a l'empresa. 

j. Totes aquelles faltes que suposin incompliment de prescripcions, ordres o mandats de 

qui es depengui, orgànica o jeràrquicament en l'exercici regular de les seves funcions, 

que no comportin perjudicis o riscos per a les persones o les coses. 

k. La inassistència als cursos de formació teòrica o pràctica, dins la jornada ordinària de 

treball, sense la deguda justificació. 

l. L'embriaguesa o consum de drogues a la feina. 

m. Incomplir la prohibició expressa de fumar en el centre de treball. 

n. L'incompliment de les obligacions previstes a l'article 29 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, sempre que pugui comportar algun risc, encara que sigui lleu, per si 

mateix, per a la resta de plantilla o terceres persones. 

 

 

Artícle 3.- Faltes greus 

 

(9) Es consideren faltes greus les següents: 

 

a. La impuntualitat no justificada a l'entrada oa la sortida del treball en més de tres 

ocasions en el període d'un mes. 

b. La inassistència no justificada a la feina de dos dies consecutius o de quatre alterns, 

durant el període d'un mes. N'hi haurà prou amb una sola falta a la feina, quan aquesta 

afecti el relleu d'un company / ao si com a conseqüència de la inassistència, s'ocasiona 

perjudici d'alguna consideració a l'empresa. 

c. El falsejament o omissió maliciosa de les dades que tinguessin incidència tributària o 

en la Seguretat Social. 

d. La utilització dels mitjans informàtics propietat de l'empresa (correu electrònic, internet, 

intranet, etc.), per a fins diferents dels relacionats amb el contingut de la prestació 

laboral, quan del temps emprat en aquesta utilització pugui inferir un desistiment o 

abandonament de funcions inherents a la feina.  

e. L'abandonament del servei o lloc de treball sense causa justificada i tot per breu temps, 

si a conseqüència d'això s'ocasiona un perjudici a l'empresa i / o la plantilla. 

f. La falta de netedat personal que produeixi queixes justificades dels companys de 

treball, sempre que prèviament hi hagi hagut l'oportuna advertència per part de 

l'empresa. 

g. Suplantar o permetre ser suplantat, en documents oficials de l'empresa o que 

l'empresa remeti als seus proveïdors. 

h. La desobediència a les instruccions de les persones de qui es depèn orgànicament i / 

o jeràrquicament en l'exercici de les seves funcions en matèria laboral. S'exceptuaran 

aquells casos en què impliqui, per a qui la rep, un risc per a la vida o la salut, o bé, 

sigui a causa d'un abús d'autoritat. 

i. La negligència, o imprudència, a la feina que afecti la bona marxa del mateix, sempre 

que d'això no se'n derivi perjudici greu per a l'empresa o comportés risc d'accident per 

a les persones. 
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j. La realització, sense consentiment previ de l'empresa, de feines particulars durant la 

jornada de treball, així com la utilització per a usos propis o aliens dels estris, eines, 

maquinària o vehicles de l'empresa, fins i tot fora de la jornada de treball. 

k. La reincidència en la comissió de faltes lleus, excepte la falta de puntualitat, encara 

que siguin de, qualsevol que sigui la seva naturalesa, dins un trimestre i si hi ha hagut 

sanció. 

l. Les ofenses puntuals verbals o físiques, així com les faltes de respecte a la intimitat o 

dignitat de les persones per raó de sexe, orientació o identitat sexual, de naixement, 

origen racial o ètnic, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, malaltia , llengua o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

m. L'embriaguesa o l'estat derivat del consum de drogues, si repercuteix negativament en 

la feina o constitueix un risc en el nivell de protecció de la seguretat i salut pròpia i de 

la resta de les persones. 

n. L'incompliment de les obligacions previstes a l'article 29 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, quan aquest incompliment origini riscos i danys greus per a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

 

 

Artícle 4.- Faltes molt greus 

 

(10) Es consideren faltes molt greus les següents: 

 

a. La impuntualitat no justificada a l'entrada oa la sortida del treball en més de deu 

ocasions durant el període de sis mesos. 

b. La inassistència no justificada a la feina durant tres o més dies consecutius o cinc 

alterns en un període d'un mes. 

c. El frau, deslleialtat o abús de confiança en les gestions encomanades i el furt o 

robatori, tant als seus companys / es de treball com a l'empresa oa qualsevol altra 

persona dins de les dependències de l'empresa, o durant la feina en qualsevol altre 

lloc . 

d. La simulació de malaltia o accident, quan trobant-se en baixa el treballador / a per 

qualsevol de les causes preceptives, realitzi treballs de qualsevol classe per compte 

propi o aliè. També tindrà la consideració de falta molt greu tota manipulació efectuada 

per prolongar la baixa per accident o malaltia. 

e. L'abandonament del servei o lloc de treball, així com del lloc de comandament i / o 

responsabilitat sobre les persones o els equips, sense causa justificada, si com a 

conseqüència d'això s'ocasiona un greu perjudici a l'empresa, a la plantilla, posés en 

greu perill la seguretat o és causa d'accident. 

f. La realització d'activitats que impliquin competència deslleial a l'empresa. 

g. La disminució voluntària i continuada en el rendiment del treball normal o pactat. 

h. Les baralles, els maltractaments de paraula o obra, la falta de respecte i consideració 

a qualsevol persona relacionada amb l'empresa, al centre de treball. 

i. Violació dels secrets d'obligada confidencialitat, degudament advertida, revelant a 

persones o organitzacions alienes a la mateixa, quan es pogués causar perjudicis 

greus a l'empresa. 

 

 

j. La negligència, o imprudència en el treball que causi accident greu, sempre que d'això 

es derivi perjudici greu per a l'empresa o comporti accident per a les persones. 
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k. La reincidència en faltes greus, sempre que les faltes es cometin en el període de dos 

mesos i hagi existit sanció. 

l. La desobediència a les instruccions de les persones de qui es depèn orgànicament i / 

o jeràrquicament en l'exercici de les seves funcions si impliqués un perjudici molt greu 

per a l'empresa o per a la resta de la plantilla. 

m. Assetjament sexual, identificable per la situació en què es produeix qualsevol 

comportament, verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual, amb el propòsit o 

l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un 

entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.  

n. Assetjament moral entenent per tal tota conducta abusiva o de violència psicològica 

que es realitzi de forma prolongada en el temps sobre una persona en l'àmbit laboral, 

manifestada a través de reiterats comportaments, fets, ordres o paraules que tinguin 

com a finalitat desacreditar, desconsiderar o aïllar a aquesta persona, anul·lar la seva 

capacitat, promoció professional o la seva permanència en el lloc de treball, produint 

un dany progressiu i continu en la seva dignitat, o integritat psíquica, directament o 

indirectament. 

o. L'assetjament per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o 

orientació sexual.  

p. L'incompliment de les obligacions previstes a l'article 29 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, sempre que d'aquest incompliment derivi un accident laboral greu per 

a si mateix, per als seus companys o terceres persones. 

 

 

Artícle 5.- Sancions 

 

(11) Les sancions màximes que podran imposar-se per la comissió de les faltes assenyalades són 

les següents: 

 

a. Per faltes lleus 

 

i. Amonestació per escrit. 

 

b. Per faltes greus 

 

i. Amonestació per escrit; o 

ii. Suspensió d'ocupació i sou de dos a vint dies; o 

 

c. Per faltes molt greus 

 

i. Amonestació per escrit; o 

ii. Suspensió d'ocupació i sou de vint a seixanta dies; o 

iii. Acomiadament. 
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Artícle 6.- Prescripció 

 

(12) Depenent de la seva graduació, les faltes prescriuen als següents dies: 

 

a. Faltes lleus: deu dies 

b. Faltes greus: vint dies 

c. Faltes molt greus: seixanta dies 

 

(13) La prescripció de les faltes assenyalades començarà a comptar a partir de la data en què 

l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, als sis mesos d'haver-se 

comès. 

 

 

 


