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Permís per lactància per fills o filles menors de 12 

mesos 

 

Durada del permís 

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de 

trenta minuts. Tanmateix, es podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retri-

buït que acumuli en jornades completes el temps corresponent. 

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís és de dues hores diàries, les 

quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. 

 

Criteris d’aplicació 

El permís per lactància es configura com un dret individual dels empleats o empleades, sense que es 

pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor/a, adoptant, guardador/a o acollidor/a. Per tant, els 

dos progenitors tenen dret a gaudir del permís per lactància. 

En els casos de reducció de jornada, el permís serà igualment d’una hora d’absència diària. 

Aquesta hora de lactància és acumulable a la reducció de jornada per atenció a fills o filles menors. 

Es pot optar per les possibilitats següents, les quals són alternatives i excloents: 

a) Gaudiment diari del permís per lactància i com a màxim fins als 12 mesos del fill o la filla, mentre 

no es gaudeix del permís de naixement per a la mare biològica, del permís per adopció o acolli-

ment o del permís pel progenitor diferent de la mare biològica: 

- Una hora d’absència a l’inici o al final de la jornada 

- Una reducció de jornada en mitja hora a l’inici i al final de la jornada 

b) Gaudiment compactat del permís per lactància: 

- El personal amb jornada completa podrà compactar les hores de lactància setmanals en la 

tarda obligada computant aquesta per cinc hores. 

- Les hores de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. 

Aquesta modalitat només es podrà gaudir a partir de l’acabament del permís per naixement, 

adopció, guarda, acolliment o permís del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, o 

un cop que, des del naixement del o de la menor, hagi transcorregut un temps equivalent al 

que comprenen els permisos esmentats (setze setmanes). Per tant s’entén que fins a la set-

zena setmana no es pot compactar aquest permís i només es podria gaudir mitjançant la 

corresponent reducció diària. 

 

Documentació acreditativa 

Fotocòpia del llibre de família en què consti el o la menor 
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Tramitació del permís 

El personal adreçarà eValisa adjuntant el formulari de sol·licitud i la documentació acreditativa a: 

 Organisme: Consorci d’Educació de Barcelona 

 Cognoms, nom: Cadavide Gutiérrez, Elizabeth 

 Assumpte: Permís per (especificar el tipus de permís) 

En el cas que no tingui accés a eValisa, el tràmit s’ha de completar per petició genèrica adreçada al Conorci 

d’Educació de Barcelona. 

, indicant a l’assumpte del correu el permís sol·licitat.   

https://atriportal.intranet.gencat.cat/ATRI-ng/#/inici
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

