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Llicència per assumptes propis 
 

Durada del permís 

Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà 

excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La concessió d’aquesta llicència està subordinada a les 

necessitats del servei. 

 

Criteris d’aplicació 

A l’efecte de determinar la durada de la llicència, es computen tots els dies del període de gaudiment, amb 

independència que siguin laborals o festius, és a dir, dies naturals. 

Per tal d’establir el còmput màxim possible de la durada de la llicència, un mes es computa com a trenta dies 

naturals, llevat que el període de gaudiment coincideixi amb un mes natural. 

La durada mínima d’aquesta llicència és de deu dies naturals. Una durada inferior només es pot concedir 

amb caràcter excepcional i prèvia justificació de la causa per la persona interessada. Si fos el cas, per cada 

període de llicència de cinc dies de durada es computaran també els dies festius i descansos intersetmanals 

que corresponguin. 

En tots els casos, la concessió de la llicència s’haurà de subordinar a les necessitats del servei, i, per tant, 

s’han de valorar de manera conjunta els motius al·legats per la persona sol3licitant, i la pertorbació del ser-

vei que se’n pugui derivar. 

No pot gaudir d’aquesta llicència el personal eventual, el personal interí, ni el personal laboral temporal. 

El gaudiment de la llicència implica la pèrdua del sou, de la part proporcional de les pagues extraordinàries i 

de la paga d’assistència. 

Igualment, implica una minoració del nombre de dies de vacances d’estiu i dies d’assumptes personal i com-

pensació horària, com que és una interrupció en la prestació laboral, no genera cap dret a gaudir d’aquests 

dies, és a dir, es descomptarà la part proporcional de la durada total de la llicència. 

 

Autorització 

Atès que l’autorització de la llicència és potestativa, els dies de llicència no poden ser gaudits fins que es 

rebi l’autorització corresponent. 

 


