PERMÍS
PER VACANCES DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT, ADOPCIÓ O
ACOLLIMENT, PATERNITAT, ATENCIÓ A FILLS PREMATURS I
COMPACTACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Personal funcionari
• Personal laboral indefinit

DURADA:
1. Tot el període de permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat o atenció a fills
prematurs, que comprengui parcialment o en la seva totalitat al mes d'agost, s'afegirà a partir
de la data de finalització del permís.
2. Si el període de gaudiment del permís de compactació coincideix totalment o parcialment amb
les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del
període de vacances.

RETRIBUCIONS:
1. Es percebrà el 100% de les retribucions.
2. Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada
compactada.

NORMATIVA:
• Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la
família.
• Article 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
(DOGC núm.4675, de 13 de juliol)
• Article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal
funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig)
• Article 8 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat
pressupostaria i de foment de la competitivitat, de modificació de l’article 50 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
• Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011, d’11
de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de
personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics
dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29
de juny)
• Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats
el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal
docent i a l’apartat de Normativa.
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PERSONAL DOCENT

SOL·LICITUD:
•
Model normalitzat
•
La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies
abans de l’inici de la llicència i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

