
   
PERMISOS CONTINGUT OBSERVACIONES 

EXAMENS PRENATALS I 
PREPARACIÓ AL PART 

El temps necessari Només la funcionària 

TRAMITACIÓ ADOPCIÓ 
O ACOLLIMENT 

El temps necessari L’acolliment ha de ser permanent o preadoptiu 

COMÚ MARE 
BIOLÒGICA, ADOPCIÓ, 
GUARDA, ACOLLIMENT I 
PROGENITOR DIFERENT 
DE MARE BIOLÒGICA 

OBLIGATORI: 6 primeres 
setmanes obligatòries e 

ininterrompudes. 

PART VOLUNTÀRIA: 10 
setmanes acumulades o 

interrompudes en períodes 

setmanals, només si ambdós 

progenitors treballen, fins 12 

mesos del nen/a. 

 

 

A jornada completa o a temps parcial (subjecte a les necessitats del servei) 

Part prematur o hospitalització del nen després del part: el permís s’amplia els dies 

d’hospitalització, fins a un màxim de 13 setmanes. 

El permís pot gaudir-se complet per l’altre progenitor si mor la mare. 
 

NAIXEMENT PER A LA 
MARE BIOLÒGICA 
 
 

 
16 setmanes  

2 setmanes més quan 

discapacitat del fill/a o per 

cada fill/a a partir del segon 

(una per cada progenitor) 

També s’aplica als parts desprès de 180 dies de vida fetal, tant si el fetus neix viu o 

mort. 

PER ADOPCIÓ, GUARDA 
O ACOLLIMENT  

En el cas d’adopció o acolliment de més d’un any el còmput es compta a partir de la 

resolució d’acolliment. Es pot iniciar fins a 4 setmanes abans de la resolució.  

Les 6 primeres setmanes són obligatòries ininterrompudes des de la resolució. 

 

PROGENITOR DIFERENT 
DE LA MARE BIOLÒGICA 
 

PART OBLIGATÒRIA + PART 
VOLUNTÀRIA 

2019-  2+6 setmanes 
2020-  4+8 setmanes 

 2021- 6+10 setmanes 
2 setmanes més quan 

discapacitat del fill/a o per cada 

fill/a a partir del segon (una per 

cada progenitor) 

PART OBLIGATÒRIA: ininterrompudes i immediates al part o resolució. 

PART VOLUNTÀRIA:  ininterrompudes o  interrompudes fins els 12 mesos del nen/a, 

desprès de les obligatòries per a la mare o a la finalització dels permisos de naixement, 

adopció o acolliment i desprès de la lactància compactada de l’altre progenitor/a. 

En famílies monoparentals el progenitor/a amb guarda legal exclusiva pot gaudir un 

permís a continuació del de maternitat.  

 

DESPLAÇAMENTS 
PREVIS A L’ADOPCIÓ 
INTERNACIONAL 

Fins a 2 mesos 
Amb retribucions bàsiques. Independent del permís per adopció o acolliment. Pot 

gaudir-se de forma fraccionada quan fos necessari realitzar diversos desplaçaments al 

país d’origen del menor, sempre que no es superi el màxim de dos mesos. 

LACTÀNCIA 

1 hora diària d’absència, que 

es pot dividir en dues 
fraccions o reducció de 

jornada mitja hora a l’entrada 

i sortida o només una hora a 

l’entrada o sortida. 

Compactada són 4 setmanes. 

Para cadascú dels pares. Fins als 12 mesos del fill o filla. 

El temps s’incrementa proporcionalment en el cas de part múltiple.  

Es pot compactar en jornades senceres consecutives o no i depenent de les necessitats 
del servei.  
Si s’opta per gaudir el permís de lactància i a més la compactació de la reducció de 

jornada per cura de fill menor de 6 anys, caldrà fer la sol·licitud conjuntament abans de 

finalitzar el permís de maternitat per fer els càlculs. 

ATENDRE FILLS 
PREMATURS O 
HOSPITALITZATS 
DESPRÉS DEL PART 

Absència de la feina fins a 2 
hores diàries. 

2 hores de absència amb 100% retribucions. A més poden reduir la jornada 2 hores 

més cada dia amb disminució proporcional de retribucions. 

Les 6 primeres setmanes després del part només pot fer-ne ús el pare ja que són de 

descans obligatori per la mare. 

MORT, ACCIDENT, 
HOSPITALITZACIÓ O 
MALALTIA GREU D’UN 
FAMILIAR 

1r 

GRAU  

3 dies hàbils = local. 
5 dies hàbils ≠ local. 

Extensiu a parelles de fet. Familiars per consanguinitat o afinitat.  

S’han de gaudir dins del termini màxim de 15 dies naturals a partir del succés o de 

l’alta hospitalària, de forma contínua o discontínua.  

Només és diferent localitat si el succés és en una tercera localitat diferent de la feina i 

el domicili del funcionari o funcionària. Els familiars de 1r grau poden donar a més d’un 

permís si hi ha recaigudes. La cirurgia ambulatòria dona dret al dia de la intervenció i al 

permís sencer si és necessària cura d’una tercera persona. 

2n 

GRAU 

2 dies hàbils = local. 
4 dies hàbils ≠ local. 

ATENDRE A UN 
FAMILIAR FINS AL 2n 
GRAU 

Mínim 10 dies 
Màxim 3 mesos + 3 mesos 

Sense retribucions. La pròrroga es preveu com excepcional. Extensiu a parelles de fet. 

TRASLLAT DE DOMICILI Entre 1 i 4 dies Fins 15 km: 1 dia; 16 a 50 km: 2 dies; 51 a 150 km: 3 dies; + 150 Km: 4 dies naturals 

EXAMENES FINALES 
PROVES DEFINITIVES 
D’APTITUD 

El dia de la celebració 
Exàmens final en centres oficials: tot el dia 

Proves definitives o alliberadores en centres oficials: el temps indispensable 

COMPLIMIENT D’UN 
DEURE INEXCUSABLE 
PÚBLIC O PERSONAL 

El temps necessari 
Ha de ser una obligació l’incompliment de la qual genera una responsabilitat civil, penal 

o adva. 

PERMISOS, LLICÈNCIES, REDUCCIONS DE 

JORNADA I FLEXIBILITAT HORÀRIA 



COMPLIMIENT D’UN 
DEURE DE LA 
CONCILIACIÓ FAMILIAR 
O PERSONAL 

El temps necessari 

Es considera deure derivat de la conciliació de la vida familiar i laboral l’exercici 

d’activitats inexcusables vinculades directament a l’entorn del funcionari/ària. S’haurà 

de justificar la necessitat de fer-ho en horari de feina i tractar-se d’una situació no 

protegida per altre permís. 

MATRIMONI DE UN 
FAMILIAR FINS 2n GRAU 

1 dia si té lloc a Catalunya 

2 dies si és fora de Catalunya 
Els dies han de ser consecutius i un dels dies ha de ser el del casament. 

ASSUMPTES 
PARTICULARS PER 
ANTIGUITAT 

2 dies al complir el 6è trienni 

1 dia més  per cada trienni a 

partir del 8è 

S’afegiran a les hores anuals d’assumptes particulars. Mínim 30 minuts i per la jornada 

complerta la part fixa de l’horari. Fins el 31 de gener. 

VIOLÈNCIA DE GENERE 
SOBRE LA DONA 

El temps necessari 
Possibilitat de reducció de la jornada amb reducció de retribucions i de reordenació de 

temps de treball. Fins 1/3 jornada sense reducció retributiva. 

 

REDUCCIONS DE 
JORNADA 

CONTINGUT OBSERVACIONS 

CURA DE FAMILIARS  
PARCIALMENT BONIFICAT 

1/3 amb 80% retrib. 
1/2 amb 60% retrib. 

FILL/A menor de 6 anys si es té la guàrdia legal. Es pot compactar 

Fill/a es pot compactar: 
1/3- 14 setmanes 
1/2- 22 setmanes 

- PERSONA AMB DISCAPACITAT si es té la guàrdia legal 

- FAMILIAR FINS AL 2n GRAU amb incapacitat +65% o dependència 

- DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

CURA DE FAMILIARS 
TOTALMENT BONIFICAT 

Al menys 1/2 jornada amb 100% Cura de fills menors amb càncer o malaltia greu 

1/2 jornada amb 100% retrib. 

Màxim 1 mes. Cura de familiar de 1r grau NO ingressat permanentment en un centre 

assistencial. 

Ha de ser risc de mort acreditat mèdicament. Es pot prorratejar amb un altre 

funcionari. 

CURA DE FAMILIARS NO 
BONIFICAT 

Entre 1/8 i 1/2 jornada amb 
reducció proporcional de 

retribucions 

Guàrdia legal d’un MENOR de 12 anys o una persona GRAN o persona amb 

DISCAPACITAT. 

Cura directa de familiar fins a 2n grau par edat, accident o malaltia que no es pugi valer 

per si mateix. Requereix informe lletrat AJ necessitats servei. 

EDAT O MALALTIA 
1/3 amb 80% retrib. 
1/2 amb 60% retrib. 

Funcionaris a qui falti menys de 5 anys per a la jubilació forçosa i temporalment qui es 

trobi en un procés de recuperació de malaltia. Condicionat a necessitats del servei. 

DISCAPACITAT DEL 
FUNCIONARI/ÀRIA El temps necessari 

El temps necessari per rebre tractament en centre públic o privat per motiu de la 

discapacitat. Cal justificar que no es pot fer fora de l’horari de treball. Sense pèrdua de 

retribucions ni recuperació. 

INTERÈS PARTICULAR 
1/3 jornada i 1/ de retrib. 

Cal treballar de 9 a 14 de dilluns a divendres. Requereix informe lletrat AJ necessitats 

servei 

 

LLICÈNCIES CONTINGUT OBSERVACIONS 
MATRIMONI PROPI 15 dies naturals Dies naturals consecutius. A gaudir en un any des de la data de casament o inici de la convivència. 

FORMACIÓ Temps del curs 
a) M. Justícia, CEJFE, sindicats i altres.  100% retribucions 

b) Cursos o congressos relacionats amb el treball. Retribucions bàsiques 

FUNCIONARI EN 
PRÀCTIQUES 

Temps efectiu de les 
pràctiques 

Retribucions que estableix la normativa vigent. 

ASSUMPTES PROPIS 
Sense retribució 

Màx. 3 meses cada 2 anys. 
Min. 1 dia 

Subjecte a necessitats del servei. Dies naturals continuats o acumulats. El còmput de 

dos anys comença el primer dia de la llicència tot i que es gaudeixi de forma no 

continuada. 

 

FLEXIBILITAT  
HORÀRIA 

CONTINGUT OBSERVACIONS 

FILLS MENORS DE 12 ANYS Entrada fins a les 9,30 Recuperació diària de la jornada fixa. 

FAMILIARS 1r GRAU AMB 
DISCAPACITAT 

Màx. 2 hores diàries Per conciliar amb centres educatius, de rehabilitació, serveis socials... 

EXCEPCIONALMENT Màx. 2 hores diàries Temporalment. Per conciliar vida familiar i laboral i en famílies monoparentals. 

 

ccoo.justicia@gencat.cat 
 

v.2.2019                                   ccoo.justicia@gencat.cat 

PARELLES AMB CONVIVÈNCIA ESTABLE: Es considera parella estable si la convivència dura més de dos anys ininterromputs 

o bé si durant la convivència tenen un fill en comú o si formalitzen la relació en una escriptura pública. 


