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LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES – EXCEDÈNCIES
LLICÈNCIES NO RETRIBUÏDES ACLARACIONS

El temps imprescindible per a lassistència a
lenterrament de familiars fins al tercer grau de
consanguinitat o afinitat.

● Podent ampliar-se per un màxim de tres dies quan sigui necessari un desplaçament fora de l'illa del centre de treball i un màxim de 5 dies quan calgui un desplaçament a un altre
país.

Set dies naturals en cas de separació/divorci , ● Separació/divorci o dissolució de parella de fet legalment constituïda.

Llicència per assumptes propis per un període mínim
d'1 mes fins a tres mesos de
durada a l'any .

● Aquesta llicència es demanarà per una vegada i l'empresa haurà de ser concedida si se sol·licita amb un termini d'antelació d'1 mes i sempre que no es trobe en aquesta situació el
10 % de la plantilla del centre o programa, i subjecte a les necessitats organitzatives de lempresa. Aquesta llicència no podrà ser gaudida fins que no transcorri almenys tres anys del
gaudi de la mateixa.

Exàmens finals- Torn de nit ● Quan un treballador del torn de nit tingui un examen el matí immediatament posterior a la seva jornada de treball, tindrà dret a gaudir llicència no retribuïda durant aquesta jornada,
amb avís previ i posterior justificació. En els torns de matí i vesprada quan la durada de l'examen inclogui part dels dos torns, tindrà dret a llicència no retribuïda la jornada completa,
amb avís previ i posterior justificació.

Assistència a exàmens prenatals o tècnics de
preparació al part-parella.

● Treballadors/ores les parelles dels quals s'hagin de fer exàmens prenatals o tècnics de preparació al part, previ avís a l'empresa o centre, gaudiran dins de la jornada de treball del
temps indispensable.
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EXCEDÈNCIES ACLARACIONS

VOLUNTÀRIA– 4 MESOS- 5 ANYS ● Antiguitat mínima: 1 any.
● Aquest dret només el pot exercir una altra vegada el mateix treballador/a si han transcorregut quatre anys des del final de l'excedència anterior.
● No computa als efectes d'antiguitat ——Reserva de lloc de treball: NO—— Dret preferent al reingrés.

. VOLUNTÀRIA – 1 MESOS- 6 MESOS ● Antiguitat mínima: 1 any.
● Aquest dret només el pot exercir una altra vegada el mateix treballador/a si han transcorregut tres anys des del final de l'excedència anterior.
● Computa als efectes d'antiguitat —------------ Reserva de lloc de treball: SÍ ----------------- No és prorrogable.

CURA DE FAMILIARS ● Atendre un familiar greument malalt, acreditat mèdicament, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o parella de fet legalment registrada.
● Computa als efectes d'antiguitat.-------------Reserva de lloc de treball: SÍ --------- Temps màxim: 2 anys.

CURA DE FILL/A ● Atendre la cura de cada fill/a, tant quan ho sigui per naturalesa, com per adopció, o en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, a comptar de la data de naixement o,
si escau, de la resolució judicial o administrativa.

● Computa als efectes d'antiguitat. ------ Reserva de lloc de treball: SÍ ------ Temps màxim: 3 anys des del naixement o resolució administrativa.

● Les excedències voluntàries s'entenen concedides sense cap dret a cap retribució. Se sol·licitaran sempre per escrit amb una antelació d'almenys trenta dies a data del seu inici . sol·licitaran amb una antelació de quinze dies.

● En el cas de les excedències voluntàries es podran sol·licitar amb un termini de quinze dies quan sigui per a la incorporació dun lloc en administracions públiques.

● En qualsevol cas en què el/la treballador/a sol·liciti una excedència voluntària, l' empresa donarà resposta a aquesta sol·licitud en un termini màxim de 10 dies naturals.
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