
ACCIONS DERIVADES DEL PLA D’ACTUACIÓ ECONÒMICA  
2011-2013 

 
 
I.- EN RELACIÓ A LES SUBSTITUCIONS: 
 
En base a legislació vigent, que resulta d’aplicació als col·lectius PAS i PDI, i donant resposta  a 
les accions derivades del pla d’actuació econòmica 2011-2013, aprovat en Sessió extraordinària 
de Consell de Govern de 2 de juny de 2011, referent al punt 3.1, serà d’aplicació el següent 
criteri general per raó del període de temps d’absència a substituïr: 

 

 
Es podrà substituir als membres del PAS o del PDI tenint en compte l’aplicació dels criteris 
descrits a continuació que motivaran la concessió de la substitució per part del a Gerència o 
Vicerectorat, segons correspongui : 
 

- En cas de que en una mateixa estructura organitzativa coincideixin més d’una baixa en el 
temps. 

- En cas de que coincideixi amb una punta de feina pròpia del cicle de gestió de la unitat, 
servei o departament. 

- Altres situacions excepcionals. 
 
En cap cas, s’obviaran els motius descrits anteriorment pel fet que la unitat tingui dotació 
pressupostària per a fer-ho, per tant, les substitucions no dependran de la dotació 
pressupostària. 
 
En casos extraordinaris, i sempre que estigui degudament motivada i justificada, es valoraran 
aquelles situacions puntuals que, per raó del servei, facin necessària la corresponent substitució. 
 
II.- EN RELACIÓ A LES COMPACTACIONS: 
 
Es procedirà a estimar la compactació del permís de lactància, tenint en compte les necessitats 
del Servei. 
 
La Gerència i el Vicerectorat competent, segons correspongui, resoldran les sol·licituds de 
compactació de reducció de jornada amb totalitat de retribucions per cura de fill, tenint en 
compte el pla d’actuació econòmica 2011-2013 i atenent a les necessitats del servei.  

 

Duració Efectes 

< de 2 mesos No substituïble 

> de 2 mesos Substituïble

Criteri general en cas de substitucions
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Annex General:  
 
 

 

 

DETALL DE SITUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUBSTITUCIÓ Duració 

Baixa per incapacitat temporal A partir del tercer dia de malaltia

Maternitat i situacions assimilades 16 setmanes Baixa IT maternitat Substituïble

Adopció internacional 2 mesos Baixa IT maternitat Substituïble

En cas de No compactació No substituïble

En cas de compactació Substituïble

Paternitat 4 setmanes 

Permís hospitalització fill prematur (a continuació part) 13 setmanes (màx)

Discapacitat de fill en naixement o discapacitat de menor adoptat 
o acollit

18 setmanes

Permís sense retribució per atendre un familiar fins al 2n grau Mínim 10 d i màxim 6 mesos

Llicència sense sou
Més de 15 dies i inferior a 6 mesos

Reducció de jornada amb totalitat de retribucions per cura de fill 1/3 jorn amb 100% sou durant un any des de 

la fi del permis de maternitat
Reducció de jornada No substituïble

Reducció de la jornada laboral per cura d'un fill menor de 8 anys* 1/2, 1/3, 1/7 jorn amb la percepció del 60%, 

80%, 92 % de sou

1 hora diària fins als 12 mesos de l'infantLactància 

Efectes 

No substituïble

No substituïble fins al 2n mes

* No es podrà gaudir de la reducció fins que no s'hagi compensat la part ja gaudida de reducció de la  compactació inicial.

Substituïble

No substituïble fins al 2n mes

No substituïble fins al 2n mes

Substituïble

No substituïble
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Annex normatiu:  
 

���� 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. 

Article 14 Permís per lactància 

1. El permís per lactància és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir 
en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís 
és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. El període del 
permís s'inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes. 

2. A petició de l'interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar 
per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense 
alterar el moment d'inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei. 

 

Article 24 Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució 

1. Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció de com a màxim un 
terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura 
d'un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d'aquest per resolució judicial i 
que l'altre progenitor o progenitora treballi. 

2. La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d'un any a partir del 
finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o 
l'acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la reducció 
computa de manera consecutiva a partir del finiment d'aquest permís. 

3. El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment 
múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que sigui 
possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que corresponguin de reducció 
de jornada en jornades consecutives senceres. El període de compactació ha d'ésser el que 
correspongui proporcionalment segons l'horari de la jornada de treball. 

���� 5è Conveni col·lectiu de treball del personal d’administració i serveis de les universitats 
públiques catalanes. 

Article 46 
Llicències i permisos 
k) La treballadora, per lactància d’un fill menor de dotze mesos, tindrà dret a 
una hora d’absència de la feina, que es podrà dividir en dues fraccions. Aquest 
permís el podrà gaudir indistintament el pare o la mare en el cas que treballin tots 
dos, i es mantindrà l’elecció durant tot el període. En cas de part múltiple, el permís 
s’ampliarà de forma proporcional. A petició del treballador o la treballadora aquest 
permís podrà ser concentrat de manera immediata i continuada a la finalització 
del permís maternal. 
l) El treballador que per raó de guarda legal, tingui cura directa d’un menor, podrà 
sol·licitar a partir de la data de finalització del permís maternal i fins que l’infant 
tingui un any, la reducció d’un terç de la seva jornada de treball amb dret al 100% 
de les seves retribucions. Aquest permís el podrà gaudir indistintament el pare o la 
mare en el cas que treballin tots dos. A petició del treballador o treballadora, aquest 
permís podrà ser concentrat de manera immediata i continuada a la finalització del 
permís maternal o de la concentració per lactància. 
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���� ACORD D’UNIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE PERMISOS 
EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL I FAMILIAR PER AL 
PERSONAL AL SERVEI DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 
 
ANNEX 1 
DOCUMENT D’UNIFICACIÓ DE PERMISOS, REDUCCIONS DE JORNADA I EXCEDÈNCIES EN 
MATÈRIA DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL i FAMILIAR  
 
PERMISOS , ACORD 
 
Lactància 
1 hora diària fins als 12 mesos del infant amb possibilitat de compactació. S’incrementarà 
proporcionalment en els casos de part, adopció o acolliment múltiple. 

 
REDUCCIONS DE JORNADA, ACORD 
 
Reducció de jornada amb totalitat de retribucions per cura de fill 
Reducció d'un terç de la jornada amb el 100% de la retribució durant un any des de fi del 
permís de maternitat amb possibilitat de compactar sempre que l’altre progenitor treballi. 
Si ha estat el progenitor/a de família monoparental el que ha gaudit del permís de  
paternitat, la durada de la reducció es computa de manera consecutiva a partir de la finalització 
d’aquest permís, i si escau, del finiment del permís per hospitalització de fill prematur. 
 
Reducció jornada per cura fill menor 8 anys 
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les 
retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà compactar i fer jornada intensiva 
 
Per cura de discapacitat físic, psíquic o sensorial que no faci cap  
activitat retribuïda sempre que se’n tingui la guarda legal. 
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les 
retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà compactar i fer jornada intensiva. 
 
Per tenir a càrrec un familiar fins al 2n grau amb incapacitat o  
disminució reconeguda > 65% o amb un grau de dependència que li 
impedeix ser autònom o que requereix dedicació o atenció especial. 
Reducció d’un terç, la meitat o 1/7 de la jornada amb dret al 80%, 60% i 92% de les 
retribucions. En el cas del PAS, la reducció d’1/7 es podrà compactar i fer jornada intensiva. 


