PERMISOS RETRIBUÏTS
• Els permisos retribuïts són interrupcions del contracte de treball
en les que el/la professional, sense anar a treballar, rep una
remuneració pactada.
• Estan regulats per una norma estatal: l'article 37.3 de l'Estatut
dels Treballadors però les empreses poden millorar les
condicions.
• L'Associació Alba en el seu conveni ha millorat alguns permisos.
VOCABULARI BÀSIC
Retribuït = pagat
Remuneració = paga
Dies naturals = dies seguits, tant si són
laborables com festius.

Quins permisos retribuïts em corresponen?
1

Matrimoni o inici de vida en comú
Tens 15 dies naturals a comptar des de la data de
celebració.
En podràs gaudir un cop cada deu anys.
QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR?
Document de notari, ajuntament, Generalitat o jutjat.
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Trasllat de domicili
Tens 1 dia.
Aquest permís queda limitat a dos cops l’any *.
Els canvis temporals no es consideren trasllat de
domicili *.
En qualsevol d’aquestes dues excepcions es pot
utilizar les 8 hores per assumptes propis, dies
personals o vacances.
QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR?
S’ha de justificar amb certificat d’empadronament.

3

Maternitat/naixement o adopció de fill/a
Tens 2 dies naturals a comptar des de la data de
naixement + 2 dies si la distància del lloc de treball és
a més de 300 quilòmetres.
MILLORA DE L’ASSOCIACIÓ ALBA
Es donarà permís retribuït per a fer els exàmens
prenatals (ecografies de seguiment,etc.) si no hi ha
horaris possibles fora de l’horari laboral de la persona.
QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR?
S’ha de portar justificant del CAP, centre mèdic o
llevadora.
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Mort, hospitalització, intervenció quirúrgica, malaltia
greu, accident. FINS A SEGON GRAU.

3 dies naturals a comptar des de la data de l’ingrés +
1 dia si la distància és a més de 300 km.
QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR?
En cas de mort: esquela o document tanatori.
Hospitalització per tots els casos: certificat ingrés.
RECORDA QUE…
Dins de familiars de segon grau només s’inclouen aquells
estipulats pels graus de parentiu de la Generalitat de Catalunya.
- Primer grau: pare, mare, fill, filla, sogre, sogra, fillastre, fillastra.
- Segon grau: avi, àvia, nét, néta, germà, germana.
-Tercer grau: oncle, tieta.- Quart grau: cosí, cosina.

MILLORA DE L’ASSOCIACIÓ ALBA
Els 3 dies per hospitalització, intervenció, malaltia greu
i/o accident podran NO ser naturals i poder ser alterns
per a combinar-ho si és necessari amb un altre
familiar. En aquest cas seran fins a un màxim de 2 dies
NO naturals.
A TENIR EN COMPTE
Si us passa algun d’aquests casos mentre esteu de
vacances els dies no es retornen, no se’n pot gaudir.
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Assumptes propis
Proporcional a la teva jornada laboral. Tens 8 hores
l’any a jornada completa (o la part proporcional de la
teva jornada laboral).
Correspon a: tutories, acompanyaments mèdics, etc. a
fills o familiars fins a segon grau.
També s’inclouen en assumptes propis tràmits oficials:
a notaris, testaments o visites especialistes privats
(dentista, fisioterapeuta, podòleg, dermatòleg, etc.).
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ALTRES PERMISOS: visites mèdiques, exàmens, deure
inexcusable de caràcter públic (citacions judicials, sufragi, etc.)
Com a permís retribuït t’entra l’horari de visita.

QUIN DOCUMENT HE DE PORTAR?
El professional t’ha de realitzar un justificant amb la
durada de la visita, exàmen o cita.
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MILLORA DE L’ASSOCIACIÓ ALBA
L’Associació també assumirà part del temps del
desplaçament anada i tornada. S’ha estipulat un temps
màxim de referència. La diferència d’hores serà a
costa del treballador (o hores de dies personals o
hores per assumptes propis).

DESPLAÇAMENTS: 3 zones de referència
- ZONA 1: Local/Tàrrega i rodalies (20km): 20min. anada i 20
min. tornada
- ZONA 2: Lleida/Igualada/Manresa: 45 minuts anada i 45
minuts tornada
- ZONA 3: Barcelona, Girona, Tarragona 1.30h anada 1.30h
tornada.
ALERTA!
Com a visites mèdiques s’inclouen professionals de la sanitat
pública: fisioterapeuta, psicòleg, optometrista i dentista perquè no
hi ha possibilitat d’escollir hora normalment. Però s’exclouen els
privats perquè s’entén que aquests si que donen opció a
concretar hora de visita fora horari laboral.
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