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Annex I 
al conveni col·lectiu del personal laboral al servei del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Permisos i llicències 

 

Concepte Dies Observacions 

 

Matrimoni/unió de fet del 

treballador 

 

 

15 dies naturals consecutius, 

ampliables fins a un màxim de 5 dies 

no retribuïts  

 

 

Es podran gaudir en el termini d’un any a partir de la data de 

matrimoni o inici de convivència. 

 

Matrimoni de familiars 

 

 

1 dia natural 

 

Ampliable a 2 dies naturals si el matrimoni té lloc fora de 

Catalunya 

 

 

Naixement de fills, adopció o 

acolliment permanent o 

preadoptiu d’un/a menor 

 

5 dies laborables consecutius 

 

Es gaudiran dins dels deu dies següents a la data de 

naixement o l’arribada del menor a la llar familiar en cas 

d’acolliment o adopció. 

Ampliació a 10 dies laborables consecutius si són 2 fills. 

Ampliació a 15 dies laborables consecutius si són 3 fills o més. 

Si és fora de Catalunya el permís s’ampliarà a 6 dies laborables 

per 1 fill, 11 per 2 fills i 16 per 3 fills o més. 

En cas de cessària s’ampliarà cadascun dels terminis en dos 

dies laborables més. 

 

 

Permís per atendre fills 

prematurs 

 

 

temps d’hospitalització amb un 

màxim de 13 setmanes 

 

 

Permís per lactància 

 

 

d’acord amb l’article 22.4 del 

conveni 

 

 

 

 

 

 

Es podrà compactar per gaudir-ne en jornades senceres 
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Concepte Dies Observacions 

 

Permís de paternitat 

 

4 setmanes 

 

En cas de part aquest permís correspon en exclusiva a l’altre 

progenitor. 

En cas d’adopció o acolliment podrà ser exercit per aquell 

progenitor que no gaudeixi del permís per maternitat en la 

seva totalitat. 

Es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per 

naixement, mentre dura la suspensió per maternitat o 

immediatament a la finalització de la mateixa. 

 

 

Permís per adopció o 

acolliment internacional 

 

 

fins a dos mesos de durada en cas 

de desplaçament previ al país 

d’origen del menor 

 

 

Durant aquest permís només es percebran les retribucions 

bàsiques 

 

Malaltia greu, hospitalització, 

intervenció quirúrgica sense 

hospitalització que requereixi 

repòs domiciliari de familiars 

fins a segon grau de 

consanguinitat 

 

 

3 dies laborables 

 

Quan el succés tingui lloc en el municipi de residència del/ de 

la treballador/ora. 

 

 

5 dies laborables 

 

 

Si és en una localitat de Catalunya diferent a la de residència. 

 

6 dies laborables 

 

 

Si és fora de Catalunya. 

 

Permís sense retribució per 

atendre familiars 

 

 

mínim 10 dies naturals i màxim 3 

mesos 

 

Es podrà prorrogar un màxim de 3 mesos 
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Concepte Dies Observacions 

 

Defunció de familiars 

 

 

3 dies laborables 

 

 

Quan el succés tingui lloc en el municipi de residència del/ de 

la treballador/ora. 

 

 

5 dies laborables 

 

 

Si és en una localitat de Catalunya diferent a la de residència. 

 

6 dies laborables 

 

 

Si és fora de Catalunya. 

 

Trasllat de domicili 

 

1 dia natural 

 

 

Mateix municipi de residència. 

 

2 dies naturals 

 

 

Diferent municipi de residència, fins un radi màxim de 50 km. 

 

3 dies naturals 

 

 

Diferent municipi de residència, a partir d’un radi de 50 km. 

 

Deures inexcusables de 

caràcter personal i/o públic  

 

L’indispensable 

 

S’entendrà com a deure inexcusable aquell en l’incompliment 

del qual es pugui incórrer en responsabilitat, sempre que no 

pugui fer-se mitjançant representant i que el seu compliment 

estigui determinat per una norma legal o una decisió 

administrativa o judicial. 

 

 

Exercici de les funcions de 

president, vocal, interventor o 

apoderat en eleccions 

públiques 

 

 

Dia de votació  

 

Reducció de cinc hores en la jornada següent 
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Concepte Dies Observacions 

 

Visita mèdica del treballador i 

de familiar fins a primer grau 

de consanguinitat o afinitat 

 

 

L’indispensable 

 

Amb un màxim d’un dia. Quan es requereixi un termini 

superior, el CIS avaluarà les peticions dels treballadors. 

 

Exàmens  

 

 

El necessari 

 

S’inclou l’examen acadèmic, oficial i professional, tant final 

com parcial alliberador. 

 

 

 

 

 

 


