LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS SENSE SOU
PERSONAL DE LA GENERALITAT.

Qui la pot demanar:
•
•
•

Personal funcionari.
Personal funcionari en pràctiques.
Personal laboral de plantilla.

Sol·licitud:
•
•
•
•

S’ha de sol·licitar a l’Àrea de Recursos Humans del Consorci.
Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la concessió és
subordinada a les necessitats del servei.
És convenient demanar-la una setmana abans de la data d’inici prevista.
Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n
modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

Durada:
•
•

Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari. El període de 2 anys comença a
comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop.
Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a
completar un total de 6 mesos.

Observacions:
•
•
•
•
•
•

Només la poden demanar i gaudir-ne els funcionaris de carrera i els de pràctiques
(no els interins) i el personal laboral.
No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís.
La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant
s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació
del servei que se’n pugui derivar.
En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana,
etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En
aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat.
Hi ha reserva del lloc de treball.

El personal laboral de religió (substituts inclosos) hi té dret, però supeditat a les
necessitats del servei, és a dir, si hi ha substitut, d’acord, i si no n’hi ha, necessitem
un escrit de la direcció en què comuniquen que no el necessiten.
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Retribucions:
No es percebrà cap mena de retribució mentre duri la llicència. Igualment implica una minora
del nombre de dies de vacances d’estiu, és a dir, es descomptarà la part proporcional de la
durada es pagues extraordinaris i de la paga d’assistència i puntualitat.
Personal de la Muface:
• Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la
MUFACE. Els descomptes es faran un cop s’hagi finalitzat la llicència en un
termini màxim de 3 mensualitats.
Personal de la Seguretat Social:
• Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant a la Seguretat Social la
part corresponent a l’empresa.

Legislació:
•

•
•

Articles 95 i 122.b) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública (DOGC, 3-11-1997) i les modificacions
introduïdes per l’art. 6.2 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures
administratives i d’organització (DOGC, 31-12-1997).
Article 6 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i
d'organització (DOGC 2548, de 31-12-1997).
Article 45 del 5è Conveni col·lectiu únic de l’àmbit de Catalunya del personal laboral
de la Generalitat de Catalunya.
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