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Matrimoni o inici de convivència I F

15 dies naturals consecutius dins d’1 any (i fins a 7 
dies abans) des de data casament/inici convivència.

Matrimoni d’un familiar fins 2n grau
1 dia (a Catalunya) o 2 dies (fora de Catalunya).

5 dies laborables consecutius (progenitor que no gaudeix 
permís maternitat), als 10 dies següents al naixement, 
acolliment/adopció. Part/adopció/acolliment múltiple → 10 
dies laborables (2 fills) i 15 dies laborables (3 o més fills).

Extensible a casos de cirurgia especialitzada sense 
hospitalització (amb atenció postoperatòria al domicili).

Tipus de 
familiar

Mateixa localitat 
al domicili

Diferent localitat 
al domicili

1r grau 3 dies laborables 5 dies laborables
2n grau 2 dies laborables 4 dies laborables

Temps indispensable per complir deure inexcusable de 
caràcter públic/personal i per deures de conciliació de la 
vida familiar/laboral.

Temps estrictament requerit (previ avís i justificació).

Dret a absentar-se del lloc de treball per als tràmits (a 
Catalunya) el temps necessari. Extensiu a les absències per 
fecundació assistida. Adopció internacional → fins a 2 mesos 
per al desplaçament previ (retribucions bàsiques).

Permisos d’absència per a l’assistència a reunions/visites als 
centres educatius especials/sanitaris de suport. 2h/dia de 
flexibilitat horària (Llei 8/2006 Article 17).

Naixement de fills prematurs o 
hospitalitzats després del part

Absència de fins a 3 h/dia (retribucions íntegres). 
Reducció jornada en 1 h més (amb disminució 
proporcional de les retribucions, Gaseta Municipal 
26/07/2019). Permís maternitat → a partir de l’alta 
hospitalària (sense les 6 setmanes posteriors al part).

Permís retribuït a partir de la setmana 37 de l’embaràs i 
fins la data del part. Gestació múltiple: setmana 35.

Reducció 50% jornada laboral (amb caràcter retribuït i 
compactable) per malaltia greu, per un màxim d’un mes.

Naixement, acolliment o adopció

Defunció, hospitalització, 
accident o malaltia greu

Deure inexcusable

Exàmens prenatals i 
preparació al part

Adopció i acolliment

Fills discapacitats o en 
procés de valoració

Gestació

Cura d’un familiar (1r grau)

Malaltia greu de familiar amb hospitalització: gaudiment al 
període d’hospitalització o fins a 10 dies a partir de l’alta.

16 setmanes ininterrompudes. 2 setmanes més per 
discapacitat del fill i per cada fill a partir del 2n (part 
múltiple). Part prematur i/o hospitalització del nounat a 
continuació del part: s’amplia en tants dies com el nounat es 
trobi hospitalitzat (màxim 13 setmanes).

16 setmanes ininterrompudes. 2 setmanes més per 
discapacitat del fill i per cada fill a partir del 2n (adopció o 
acolliment múltiple).

12 setmanes pel naixement, adopció o acolliment. En 
pot gaudir el pare o l’altre progenitor a partir del permís 
de Naixement, acolliment o adopció i fins que finalitzi el 
permís per maternitat. Famílies monoparentals → es pot 
gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

Dones víctimes de violència de gènere que, per aquest 
motiu, tinguin faltes d'assistència:  considerar-les 
justificades. Dret a hores de flexibilitat horària necessàries 
per a llur protecció o assistència social.

Reducció de jornada d’almenys la meitat d’aquesta, amb 
retribucions íntegres. 

Durada acumulada màxima de 6 
mesos cada 2 anys. Sense retribució.

Llicència sense retribució per a atendre un familiar (fins 2n 
grau) en casos de malaltia greu, durant 3 mesos, 
prorrogables excepcionalment fins a 3 mesos més.

Maternitat

Adopció o acolliment

Paternitat

Violència de gènere

Cura d’un fill menor afectat per 
càncer o malaltia greu

Assumptes propis

Cura de familiars1 hora diària o 2 fraccions de 30 minuts. 
Part/adopció/acolliment múltiple: 2 h/dia o 2 fraccions d’1 h. 
Durada màxima fins els 12 mesos del fill/a. Compactable en 
jornades senceres consecutives o repartides, segons 
necessitats del servei.

Lactància

1 dia: exàmens finals/parcials alliberadors en centres 
acadèmics oficials i proves de promoció interna o oferta 
pública de l’Ajuntament de Barcelona. Temps indispensable: 
proves a la resta de les Administracions públiques.

Exàmens i proves
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Mateixa localitat: 1 dia. Canvi de localitat (respecte 
domicili o lloc de treball, Art 48 EBEP)): 2 dies (àmbit 
metropolità) o 3 dies (àmbit de Catalunya).

Trasllat de domicili
(Dies naturals i consecutius)

Visita mèdica

Temps indispensable per a la visita
(Conveni de l'Ajuntament 2017-20 Article 13.7.3)
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Excedències



                                                                                                                         

      @cgtcebimeb

@cgteducacioajuntament

* En absència d’aquestes dues icones, el permís o llicència es pot 
gaudir per part d’ambdós col·lectius.

Permisos i llicències CEB
Annex del CEB Article 4

Absències justificades

AntiguitatPermís de reducció de jornada
Conveni de l'Ajuntament 2021-24 Article 15.3

Reducció Retribucions
1/3 80 %
1/2 60 %

Retribucions superiors a les 
calculades proporcionalment.

Cura d’un fill menor de 6 anys. Compactable al 1r any de 
reducció (a partir del permís de maternitat/paternitat), 
segons necessitats del servei.

Cura de persona amb discapacitat psíquica, física o 
sensorial (sense cap activitat retribuïda) si se’n té la guarda 
legal.

Càrrec d’un familiar (fins 2n grau) amb incapacitat o 
discapacitat reconeguda igual o superior al 65% o amb 
un grau de dependència que li impedeix ésser autònom.

Dones víctimes de violència de gènere.

Cessació progressiva d’activitats de l’empleat públic 
(fins a 5 anys abans de la jubilació) i en processos de 
recuperació per raó de malaltia.

Cura d’un fill entre 6 i 13 anys. Retribució es 
complementa en un 6% addicional (Article 31 del Conveni).

Cura d’un familiar (fins 2n grau) amb dependència 
funcional per edat, accident o malaltia (sense cap activitat 
retribuïda).

Reducció 1/3 o 1/2 amb 
retribucions no proporcionals

Reducció 1/3 o 1/2 amb 
retribucions proporcionals
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Llegenda

Permisos, vacances i 
llicències

Guia ràpida de supervivència
 Personal del CEB

Conveni 21-24

CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL

Per un sindicalisme alternatiu

93 310 33 62

cgtcebimeb@gmail.com

cgtcebimeb.blogspot.com

DOC

Adreça’t al Consorci d’Educació de Barcelona
Adreça’t a la direcció del teu centre
Hi tenen dret totes les interines
Hi tenen dret totes les funcionàries

Només el poden gaudir els docents
PAS Només el pot gaudir el PAS

Has de sol·licitar-ho (condicionat al servei)
Has d‘informar-ne (no condicionat al servei)

Iguals condicions que els docents del Dept. d’Educació 
majors de 55 anys. Actualment: reducció de 2 hores 
setmanals d’activitats complementàries.

Reducció del 50% de jornada per interès particular, amb  
retribucions proporcionals (com docents Dept. d’Educació).

Reducció 1/2 jornada

Reducció majors 55 anys

1 dia per any natural Conveni de l'Ajuntament 2021-24 Article 5 

6 dies * excepcionalment i segons necessitats servei

30 hores/trimestre d’assumptes propis ** 
Fraccions mínimes de 30 min i màximes de 5 h

80 hores/trimestre per conciliació familiar **
Pares/mares de menors de 14 anys / Personal amb fills/es amb 
discapacitat psíquica, física o sensorial / Empleades i empleats 
amb cònjuge, pare o mare amb dependència funcional.

  * Recuperables durant el mateix curs escolar (Annex del CEB Article 3)
** Recuperables durant els 2 mesos següents al mes de  gaudiment, en 
fraccions mínimes de 30 min. (Conveni de l'Ajuntament 2021-24 Article 13.8.2)

2 dies per any natural       Annex del CEB Article 2.b

Dies addicionals 
d’assumptes personals

Indisposat

Dies i hores recuperables

Servei Dies
10 anys 1 dia / any
15 anys 2 dies / any
20 anys 3 dies / any
25 anys 4 dies / any
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Gaudir màxim 2 dies/any* + 
Acumular-ne la resta per a 
abans de la jubilació.
Acumular-los tots i gaudir-los 
abans de la jubilació.

PAS → poden gaudir els 4 dies addicionals de vacances durant 
l’any, preferentment en períodes no lectius.
  * Màxim 2 dies/any natural (Instrucció de permisos i llicències)

Dies per triennis

Dies addicionals de vacances

Docents Annex del CEB Article 3

Premi d’antiguitat

Paga especial (% sobre mensualitat) segons els anys de servei: 
25 anys (50%), 30 anys (55%), 35 anys (65%), 40 anys (75%) i 45 
anys (100%). S’ha de demanar Conveni de l'Aj. 2021-24 Article 41

Dies addicionals d’assumptes personals per triennis (a partir 
del sisè): 6 (2 dies/any), 7 (2 dies/any), 8 (3 dies/any), 9 o més 
triennis (+1 dia addicional per cada trienni/any).
Conveni de l'Ajuntament 2017-20 Article 15.2

Primer grau: cònjuge, pare i mare, fill i filla, sogre i sogra, 
gendre i jove.
Segon grau: avi i àvia, germà i germana, nét i néta, cònjuges 
néts i netes, cunyat i cunyada, cònjuges avis i àvies.

(avís el mateix dia)
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Hi tenen dret totes les substitutesS
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Graus de consanguinitat
DOC


