
PERMISOS I EXCEDÈNCIES

MOTIU ARTICLE DOCUMENTACIÓ DURADA OBSERVACIONS

Matrimoni. Art. 38.1 Avís i justificació. 15 dies. Retribuït.

Naixement o defunció de fill/a. 
Malaltia greu, accident greu, hos-
pitalització defunció del cònjuge 
o de parents fins segon grau de 
consanguinitat o afinitat

Art. 38.2 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. (Ex. 
Certificat mèdic)

3 dies, 5 per a desplaçaments superiors a 150 Km. Retribuït.

Intervenció quirúrgica sense 
hospitalització que precise repòs 
domiciliari fins segon grau de 
consanguinitat o afinitat

Art. 38.3 Estatut 
dels Treballa-
dors.

Avís o sol·licitud prèvia i justificació. (Ex. 
Certificat mèdic)

2 dies, 4 dies en cas de desplaçament Retribuït.

Trasllat del domicili habitual Art. 38.4 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. 1 dia. Retribuït.

Boda d'un parent fins segon grau 
de consanguinitat o afinitat

Art. 38.4 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. 1 dia. Retribuït. El dia ha de coincidir amb el de la cerimònia.

Per al compliment d’un deure de 
caràcter públic i personal

Art. 38.5 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. Temps indispensable Retribuït.

Per a la realització d’exàmens 
prenatals i tècniques de prepara-
ció al part

Art.38.6 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. Temps indispensable Retribuït.

Assumptes propis Art.39 Avís o sol·licitud prèvia amb 15 dies d’an-
telació.

Fins a 15 dies No retribuït. No pot ser coincident amb el d’un altre treballador/a 
del mateix nivell o branca de grup. Pot fraccionar-se en dos perí-
odes

Maternitat, paternitat, adopció o 
acolliment, risc durant l’embaràs i 
durant la lactància natural. Art: 40 
del conveni i 48 del ET- Duració: 
En general 16 setmanes. En el cas 
de la paternitat 13 dies més 2 a 
partir del segon fill

Art. 40. Art. 38 i 
48 Estatut dels 
Treballadors

Avís o sol·licitud prèvia i justificació. En general 16 setmanes Retribuït. Quan el període de vacances fixat en el calendari de 
l’empresa coincidisca en el temps amb una incapacitat temporal 
derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural, o amb el per-
mís maternal, es tindrà dret a disfrutar les vacances en data dife-
rent de la de la incapacitat temporal o la del permís.

Lactància. Art.41 Avís o sol·licitud prèvia. Quan es vulga 
acumular el permís de lactància en nivells 
concertats amb pagament delegat se sol-
licitarà com a mínim 25 dies abans de la 
finalització de la baixa per maternitat

1 hora d’absència que podrà dividir-se en dues 
fraccions de mitja hora fins als 9 mesos del xi-
quet/a.

Per als nivells concertats en pagament delegat, 
es podrà acumular en 30 dies (segons l’acord de 
9 d’abril de 2008 amb la Conselleria d’Educació). 
Per als treballadors sense pagament delegat es 
podran acumular hores de forma normal, resul-
tant-ne una mitjana de entre 13 i 15 dies.

Retribuït. No pot simultaniejar-ho pare i mare. La concreció horà-
ria la determina el treballador

a. Possibilitat d’acumular-se en jornades completes mitjançant un 
acord amb l’empresa.

Reducció de jornada per cura de 
menors o familiars que no puguen 
valerse per els mateixos

Art. 42 Avís o sol·licitud prèvia i justificació. La concreció horària de la reducció de jornada cor-
respon al treballador

Amb menors de 8 anys, familiars fins a segon grau de consangui-
nitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o infermetat no puga 
valdre’s per si mateixa i que no desenvolupe activitat retribuïda. 
Reducció proporcional del salari.

No poden simultaniejar-ho pel mateix subjecte causant dos o més 
treballadors/es de la mateixa empresa.

Cursos organitzats per l’em-
presa

Art.43 Avís o sol·licitud prèvia. Reincorporació 
a la jornada habitual. Avís amb 15 dies 
d’antelació. Avís o sol·licitud prèvia

Duració del mateix Retribüit. Les despeses de matrícula desplaçament i residencia 
a càrrec de la empresa.

Altres cursos de perfecciona-
ment

Art.43 Avís o sol·licitud prèvia amb un mes d’an-
telació a no ser que hi haja causes jus-
tificades. En qualsevol cas és necessari 
que conste expressament el permís de 
l’empresa.

Per a treballadors/res amb un any d’antiguitat es 
té dret a 20 hores anuals de formació vinculades 
al lloc de treball acumulables en períodes de fins 
a 5 anys. Per a qualsevol altre cas és necessari 
que l’empresa done el permís i serà pel temps 
indispensable

Retribuït. L’empresa donarà facilitarà l’accés a cursos d’apre-
nentatge de la llengua de la Comunitat. Tot això també s’aplicarà 
als permisos individuals concedits a l’empar de l’Acord Nacional 
per a la Formació Contínua.

Exàmens oficials Art.44 Avís o sol·licitud prèvia. Justificació d'as-
sistència.

Temps indispensable Retribuït.

MOTIU ARTICLE DOCUMENTACIÓ DURADA OBSERVACIONS

Per a realitzar funcions sindi-
cals.

Art.85 Avís o sol·licitud prèvia Segons legislació vigent. Retribuït.

Per designació o elecció per a un 
càrrec públic

Art.46.1 Documentació acreditativa. Sol·licitar 
reingrés 30 dies abans.

Temps indispensable Excedència forçosa. No retribuïda. Reserva de lloc de treball i 
còmput d’antiguitat. Sempre que impossibilite l’assistència al 
treball.

Per l’exercici de funcions sin-
dical

Art. 46.2 Documentació acreditativa. Sol·licitar 
reingrés 30 dies abans.

Temps indispensable Excedència forçosa. Retribuïda. Reserva de lloc de treball i cò-
mput d’antiguitat. Sempre que es tinga representativitat en el 
Conveni.

Per al perfeccionament profes-
sional

Art.46.3 Documentació acreditativa. Sol·licitar 
reingrés 30 dies abans.

Un curs escolar. Excedència forçosa. No retribuïda. Reserva de lloc de treball 
i compute d’antiguitat. Mínim de 10 anys d’exercici actiu en la 
mateixa empresa. 4 anys si és conseqüència d’adequació a in-
novacions educatives de l’empresa.

Atenció de familiars que no pu-
guen valdre’s per si mateixos

Art.47.1 
Art.46.3 Estatut 
dels Treballa-
dors

Documentació acreditativa. Sol·licitar 
reingrés 30 dies abans.

Màxim 3 anys. Excedència. Excedència especial. No retribuïda. Reserva de lloc de treball i 
còmput d’antiguitat. Podrà disfrutar-se de forma fraccionada.

Atenció de fills (naturals, 
adopció o acolliment permanent 
o preadoptiu, encara que estos 
siguen provisionals)

Art. 47.2 Art. 
47.3 Estatut 
delsTreballa-
dors

Documentació acreditativa. Sol·licitar 
reingrés 30 dies abans.

Màxim 5 anys a comptar de la data de naixement 
o si és el cas de la resolució judicial o administra-
tiva. Excedència.

Excedència especial. No retribuïda. Reserva de lloc de treball i 
còmput d’antiguitat. Podrà disfrutar-se de forma fraccionada. 
No podran simultaniejar-ho el pare i la mare si són del mateix 
centre de treball.

Excedència voluntària Art. 49 Art. 46.2 
Estatut dels 
Treballadors

Avís  o  sol·licitud prèvia. Sol·licitar rein-
grés 30 dies abans.

Mínim de 4 mesos i màxim de 5 anys. No retribuïda. Antiguitat mínima d'1 any i 4 anys anteriors sense 
excedència. Si no hi ha acord entre les parts, es gaudirà el pri-
mer mes del curs. Dret a reingrés només en casos de vacant en 
especialitat o categoria laboral.
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PROFESSORAT D’ENSENYAMENT CONCERTAT. VI Conveni col·lectiu d’empreses d’ense-
nyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics


