PERMÍS PER DEFUNCIÓ, ACCIDENT, HOSPITALITZACIÓ
O MALALTIA GREU D’UN FAMILIAR
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT I DEL CONSORCI D’EDUCACIÓ.

Qui el pot demanar:
•
•
•
•

Personal funcionari
Personal interí
Personal substitut
Personal laboral

Sol·licitud:
•

S’ha de sol·licitar a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci d’Educació de
Barcelona.

Durada:
•

Defunció. Es disposarà de tres dies laborables quan el succés es produeixi a la
mateixa localitat, quatre dies quan es produeix fora d’aquest municipi de
domiciliació i dins de la província de Barcelona, i cinc dies laborables quan es
produeixi fora de la província de Barcelona.

•

Malaltia greu, hospitalització o accident que impliqui atenció mèdica urgent i
immediata de familiars.
Per pare, mare, fill/a, cònjuge, sogres i germans. Es disposarà de tres dies
laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, quatre quan es
produeixi fora d’aquest municipi de domiciliació i dins de la província de
Barcelona, i cinc dies laborables quan es produeixi fora de la província de
Barcelona.
El permís és extensible per a aquests familiars, en el supòsit de cirurgia
especialitzada sense hospitalització que requereixi atenció postoperatòria especial
en el domicili i quan no puguin ser objecte d’una adequada atenció per part d’un
altre membre de la família.
Per tenir cura d’un familiar de primer grau, en cas de malaltia greu. Es tindrà dret a
sol·licitar una reducció fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per
raons de malaltia molt greu i per al termini màxim d’un mes. Si hi hagués més d’un
titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudiment d’aquesta
reducció es podrà prorratejar entre aquests, respectant, en tot cas, el termini
màxim d’un mes.

-
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Per avis, néts/es, gendres/joves i cunyats/es: Es disposarà de dos dies laborables
quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i quatre dies laborables quan es
produeix en una localitat diferent.

Observacions:
•

•

•
•

Defunció. Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat (cònjuge, avis, pares, germans, fills i néts, tant propis com
del cònjuge). El fet causant és la defunció; quan aquesta es produeixi coincidint
amb la jornada laboral de l’empleat/da, es podrà optar entre computar l’inici del
permís a partir del dia del succés o substituir-lo per hores per assumptes
personals. Si la defunció es produeix un cop l’empleat/da ja ha completat la seva
jornada laboral, el permís comptarà a partir del dia següent laborable.
Aquest permís es farà extensible als casos de cirurgia especialitzada sense
hospitalització que requereixin atenció postoperatòria especial en el domicili.
Malaltia greu amb hospitalització: els dies de permís podran utilitzar-se en
qualsevol moment del període d’hospitalització o en un període de deu dies a
partir del finiment del període d’hospitalització, sempre que sigui de forma
continuada.
Accident: Es considera accident el succés imprevist que causa unes lesions que
necessiten atenció mèdica urgent.
Per tenir cura d’un familiar de primer grau, en cas de malaltia greu. Si hi hagués
més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudiment
d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre aquests, respectant, en tot cas, el
termini màxim d’un mes. Només es podrà concedir aquest permís una vegada per
procés patològic.

Documentació que cal presentar:
•
•
•
•

Defunció: qualsevol document acreditatiu del fet causant i que vinculi familiarment
la persona causant i el funcionari.
Hospitalització: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i
signatura, amb data d’ingrés i data d’alta d’hospitalària (o bé fer constar la
continuïtat d’ingrés). Document que acrediti la vinculació familiar.
Cirurgia especialitzada sense hospitalització: el justificant emès pel facultatiu o
pel centre sanitari haurà de fer constar expressament que el pacient requereix
atenció postoperatòria especial en el domicili.
Malaltia greu: Certificat mèdic acreditant la gravetat de la malaltia i la necessitat
d’atenció en el domicili. Document que acrediti la vinculació familiar.
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•

Accident: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i
signatura, amb la data en que ha estat atès l’accidentat. Document que acrediti la
vinculació familiar.

Retribucions:
•

Es cobra el 100%.

Legislació:
•
•

Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, 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 de 2006).

•

Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de
Barcelona per el període 2008-2011.
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