VI CONVENIO MARCO ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS DEPENDIENTES Y
DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
VACANCES

Vacances

Període concedit

Observacions

30 dies naturals entre els mesos de febrer i
novembre

El gaudiment es fixarà en un període de trenta dies o
en dos de quinze. Les vacances es sol·licitaran
segons organització del servei.

Període concedit

Observacions

Justificant

PERMÍS DE LLIURE DISPOSICIÓ

Permís de lliure disposició

4 dies feiners per any complet de servei. Inferior
a l'any, part proporcional al temps treballat.

Justificant

Sol·licitud, mínim 7 dies d'antelació, a excepció de
casos urgents que serà de 3 dies. L'autorització resta
subordinada a les necessitats del servei.

PERMISOS PER DIES
PERMISOS RETRIBUÏTS

Període concedit

Observacions

Justificant

Per matrimoni

15 dies naturals

Acumulables al període de vacances sempre que és
demani amb dos mesos 'antelació.
A
comptar a partir del mateix dia

Fotocòpia compulsada del llibre de família

Per naixement o adopció, mort o accident o
malaltia greu o hospitalització del cònjuge i
parents fins al segon grau per
consanguinitat o afinitat

3 dies naturals que poden fraccionar-se per dies
mentres duri l'hospitalització.
2 dies addicionals si el fet causant es produeix
en distancies superiors a 50 Km

En cas de defunció és gaudirà a partir del moment del
fet causant. Aquest dies no són ajornables ni
acumulables.

Llibre de família, o justificant del centre assistencial, o
certificació del Registre Civil, o resolució d'adopció.

Si els fets causants són fora del territori espanyol i
amb distància mínima de 1000 Km, del cònjuge i
parents fins al primer grau per consanguinitat o
afinitat ( 5 dies + 5 dies addicionals no retribuïts)

En cas de defunció la durada del permís restarà
vinculada al lloc on s'expedeix el certificat de defunció.

Les proves complementàries no es consideren CMA.
L'hospitalització a domicili resta inclosa.

Document justificatiu del centre assistencial

Per intervenció quirúrgica sense
hospitalització (CMA) que requereix repòs
domiciliari, del cònjuge i parents fins al
segon grau per consanguinitat o afinitat

2 dies naturals que poden fraccionar-se per dies
mentres duri el repòs domiciliari.
2 dies addicionals si el fet causant es produeix
en distancies superiors a 50 Km

Caldrà justificar el parentiu, grau de consanguinitat o afinitat, amb la còpia del llibre de família.
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PERMISOS PER DIES
PERMISOS RETRIBUÏTS

Per trasllat de domicili habitual

Període concedit

Observacions

Justificant
Certificat d'empadronament, factura de l'empresa de
transport o mudança o altre document que ho justifiqui.

1 dia

Per assistir a exàmens per a l'obtenció d'un
El mateix dia de l'exàmen.
títol acadèmic o professional

Personal de nit: La nit anterior a l'examen. Solament
seran retribuïts els corresponents a exàmens Document justificant de l'assistència
eliminatoris.

PERMISOS PER HORES
PERMISOS RETRIBUÏTS

Període concedit

Observacions

Justificant

Per visita mèdica i proves diagnòstiques del
Temps indispensable
sol·licitant.

Document justificant de l'assistència

Per deure inexcusable de caràcter públic

Document justificant que acrediti el deure

Temps indispensable

Exàmens prenatals i preparació al part /
reunions centres educatius fills amb Temps indispensable
discapacitat.

Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Per assumpte personal justificat

Acompanyar al metge a pares majors de 70 anys o fills
Document justificant que ho acrediti
menors de 16 anys.

PERMISOS NO RETRIBUÏTS

Per assumpte personal justificat.

Temps indispensable

Període concedit

Temps indispensable

Observacions
Acompanyar al metge a pares menors de 70 anys o
fills majors de 16 anys, assistir a casaments, funerals,
tutoria fills...

Caldrà justificar el parentiu, grau de consanguinitat o afinitat, amb la còpia del llibre de família.

Document justificant de l'assistència

Justificant

Document justificant que ho acrediti
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