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Assistència a la celebració de boda o unió de fet D 175/06, ART.21. - II CC, ART. 11 A 1. – 
CIRCULAR 1/13 I.B.1
1 dia. Celebració a més de 375 Km: 2 dies naturals i consecutius. Boda o inscripció de la unió de fet 
pròpia, de pare o mare, mare o pare polític, germans i germanes, naturaks i polítics, fills, filles, tant 
propis com del cònjuge, néts, netes, avis i àvies.

Matrimoni o registre d’unió de fet TREBEP ART. 48. L) – LOGFPV ART. 69.1.A - D 175/06 ART. 22 - CC 
II ART 11.A.1. - CIRCULAR 1/13 I.B.2
Retribució 100%.
15 dies naturals i consecutius. Distribuïts a petició de la persona interessada i acumulables a vacan-
ces dins l’any natural de celebració, o fins al 31 de gener de l’any següent.

Tècniques prenatals i de fecundació. Preparació per l’adopció i acolliment
TREBEP ART. 48 E) - LOGFPV ART. 69.1.B - D 175/06 ART. 23 - II CC ART. 11.A.3.3 – CIRCULAR 1/13 I.B.3
El temps necessari. En els casos d’adopció o acolliment, o guarda amb finalitat 
d’adopció, per a l’assistència a sessions d’informació i preparació, i realització dels 
preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat que hagen 
de fer-se dins la jornada de treball.

Estat de gestació TREBEP, D.A. 16
A partir del primer dia de la setmana 37 de l’embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de 
gestació múltiple, des de el primer dia de la setmana 35. 100% retribucions. (Es tracta 
d’un permís que encara ha d’establir la Generalitat Valenciana.)

Maternitat biològica  TREBEP ARTS. 48 .G) I 49 A) - LOGFPV ART. 69.3.A - D 175/06 ARTS. 24 I 25 - II CC ART. 11. 
A.2. - CIRCULAR 1/13 1.A.1 I I.B.10
Part únic: 16 setmanes ininterrompudes.
Part múltiple: Dues setmanes més per cada fill o filla.
Nounat/da amb discapacitat: Dues setmanes més.
La mare ha de gaudir sis setmanes obligatòriament després del part. A l’inici del permís, la mare pot 
optar perquè el pare puga gaudir de la resta del període (16 si mor la mare).
Fill/a prematur/a o hospitalitzat/da: s’ampliarà en tants dies com estiga hospitalitzat/da, fins a 13 
setmanes addicionals. Es pot iniciar el permís, excepte les sis setmanes obligatòries, a partir de la 
data d’alta hospitalària del nounat. Mentre dure l’hospitalització, es podrà absentarse del treball du-
rant dues hores diàries. Percebrà les retribucions íntegres. Es pot participar en cursos de formació. 
Es té dret a reduir la jornada durant dues hores diàries, però amb disminució proporcional de les 
retribucions.

Adopció o acolliment de menors TREBEP ART. 49 B) - LOGFPV ART. 69.3.B - D 175/06 ART. 26. - II CC 
ART. 11. A.3. - CIRCULAR 1/13 I.A.2
Adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple superior a un any: 16 setmanes inin-
terrompudes. Dues més si per circumstàncies i experiències personals o per provindre de l’estran-
ger, tenen especials dificultats d’inserció social i familiar acreditades pels serveis socials.Si la mare 
i el pare treballen, poden prendre-lo simultàniament. En cas d’adopció o acolliment internacional, el 
permís es podrà iniciar fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial o administrativa corres-
ponent. Es pot participar en cursos de formació.

Per interrupció de l’embaràs LOGFPV ART. 69.1.D - D 175/06 ART. 30 - II CC ART. 11 B 1. – CIRCULAR 
1/13 I.B.6
Sis dies naturals i consecutius a partir del fet, sempre que no es trobe en situació d’IT.

novetat!!

novetat!!

Permisos
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Adopció internacional  TREBEP 49 B) - LOGFPV ART. 69.3.B - D 175/06 ART. 27 - CIRCULAR 1/13 I.A.3
Fins a dos mesos. Es independent del permís per adopció o acolliment de menors. A gaudir en funció 
de la tramitació al país d’origen del menor. Es perceben les retribucions bàsiques.
Es pot participar en cursos de formació.

Paternitat TREBEP ART. 49 C) - LOGFPV ART. 69.3.C - D 175/06 ART. 29 – CIRCULAR 1/13 I.A.4
Vint dies naturals per naixement, acolliment o adopció. A partir de la data de naixement, decisió 
administrativa o resolució judicial. Prèvia renúncia del pare, podrà gaudir-lo el cònjuge o parella de 
fet de la mare. Es pot participar en cursos de formació.

Lactància TREBEP 48  - LOGFPV ART. 69.1.C - D 175/06 ART. 28 - IICC ART. 11 A 3.2 – CIRCULAR 1/13 I.B.5
Reducció de jornada d’una hora diària, que pot dividir-se en dues fraccions. Es pot substituir per un 
permís retribuït que acumule en jornades completes el temps: quatre setmanes a gaudir immediata-
ment a continuació del permís per part, adopció, acolliment o paternitat.
Lactància de menor de 12 mesos o acolliment en el mateix supòsit. Ampliable en la mateixa proporció 
per part, adopció o acolliment familiar múltiple. Indistintament mare o pare; si ambdós treballen, ho 
gaudirà un dels dos. Acumulable a la reducció de jornada per guardalegal. Prèvia renúncia del pare, 
podrà gaudir-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.

Mèdiques i assistencials LOGFPVART.69.1.E - D175/06ART.31 - IICCART.11 A. 4. - CIRCULAR 1/13 I.B.7
El temps indispensable. Pot acudir durant la seva jornada laboral, per necessitats pròpies, de me-
nors, ancians o persones amb diversitat funcional psíquica, física o sensorial a càrrec per a consultes, 
tractaments i exploracions de tipus mèdic; reunions de coordinació de centres d’educació especial; 
consultes de suport addicional en l’àmbit sociosanitari. Cal justificacióde l’assistència a consulta o 
reunió corresponent.

Proves selectives i exàmens TREBEP ART. 48 D) - LOGFPV ART. 69.1.G - D 175/06, ART. 34 - II CC, ART.
11 A 8. - CIRCULAR 1/13 I.B.11
El dia o dies de la celebració de la prova o examen. Proves selectives d’ingrés en administracions 
públiques, exàmens finals i altres proves definitives, encara que la seua celebració siga compatible 
amb la jornada.

Defunció, malaltia o accident greu de familiar TREBEP ART. 48 A) - LOGFPV ART. 69.1.F - D 
175/06 ART. 32 I 33 - II CC ARTS. 11 A.5 I 11.A.6 -CIRCULAR 1/13 I.B.8 I I.B.9

PARENTIU   TREBEP    DECRET 175/06
Mateixa localitat
1er grau   3 dies hàbils   4 dies naturals
2on grau   2 dies hàbils   3 dies naturals
Diferent localitat
(+100 km, D 175)
1er grau   5 dies hàbils   6 dies naturals
2on grau   4 dies hàbils   5 dies naturals

1er grau: segons D175, cónjuge, parella de fet, pare, mare, fills o filles. Segons TREBEP, consangui-
nitat o afinitat.
2on grau: segons D175, avis, àvies, néts, netes, germans, germanes, nores i gendres. Segons TRE-
BEP, consanguinitat o afinitat.
En malalties greus de llarga durada, els dies podran utilitzar-se seguits o alternats. Es pot concedir 
cada volta que s’acredite una nova situació de gravetat. Compatible i no necessàriament consecu-
tiu al permís per defunció. El còmput s’inicia el dia del fet causant o el dia següent si la defunció o 
malaltia o accident es produeix una volta encetada la corresponent jornada de treball, haja estat 
finalitzada o no.

Violència de gènere sobre la dona funcionària TREBEP ART. 49 D) - LOGFPV ART. 69.3.D - D 
175/06, ART. 20 - CIRCULAR 1/13 I.A.6
Faltes d’assistència justificades, totals o parcials, pel temps i en les condicions que determinen els 
serveis socials d’atenció o de salut, segons s’escaiga.



4 GUIA DE LES CONDICIONS DE TREBALL 2016. GENERALITAT VALENCIANA

Atenció de fill o filla menor, per càncer o una altra malaltia greu
TREBEP, ART. 49.E) – D 175/06, ART. 28 BIS - CIRCULAR 1/13 III.A.6
Pel temps indispensable, com a màxim fins que el o la menor faça 18 anys. Ambdós progenitors, 
adoptants o acollidors de caràcter pre-adoptiu o permanent treballen. Reducció de la jornada de tre-
ball entre el 50% i el 80% percebent les retribucions íntegres. Per a l’atenció, durant l’hospitalització 
i tractament continuat de la o el fill menor d’edat afectat percàncer (tumors malignes, melanomes 
o carcinomes) o per qualsevol malatia greu que implique un ingrés hospitalari de llarga duració i 
requerisca la necessitat de la seua atenció directa, contínua i permanent acreditada pels informes de 
l’òrgan corresponent de l’Administració sanitària.

Trasllat de domicili habitual
TREBEP ART. 48 B) - LOGFPV ART. 69.1.H - D 175/06, ART. 35. - II CC, ART.11 A 7 - CIRCULAR 1/13 I.B.12
Dos dies naturals consecutius. Tres dies a més de 100 km de la localitat d’origen. Cal aportar justifi-
cant del canvi.
Deure inexcusable
TREBEP ART. 48 J) - LOGFPV ART. 69.1.I - D 175/06, ART.36. - II CC, ART. 11 A 9. - CIRCULAR 1/13 I.B.13
Pel temps indispensable. Obligació pública o personal que genere alguna responsabilitat civil, social 
o administrativa i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar.

Funcions representatives i formació
TREBEP ART. 48 C) - LOGFPV ART. 69.1.J - D 175/06 ART. 37 - CIRCULAR 1/13 I.B.14
En els termes que establisca la normativa vigent. Per a realitzar funcions sindicals, 
formatives o representatives.
Assumptes propis o particulars
TREBEP, ART. 48.K I 48.2 - LOGFPV ART. 69.1.K I 69.2 - D 175/06, ART. 38 - II CC, ART. 11 B 1.
DL 6/15, D. DEROGATÒRIA. 2 – ACORD VACANCES, QUART.2 - CIRCULAR 1/13 I.B.15 I I.B.16

Sis dies per any. Es poden gaudir fins el 15 de gener següent. A més 2 dies addicionals en complir 
el sisé trienni, i s’incrementarà en un dia addicional per cada trienni complit a partir del huité. Si 
els 24 i 31 de desembre o un festiu són dissabte o diumenge, s’afegiran més dies. Cada any natural, 
i com a màxim, es concedirà un dia de permís quan coincidisca amb dissabte alguna festivitat 
d’àmbit autonòmic o d’àmbit nacional de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble per 
les comunitats autònomes. Poden acumular-se als permisos de maternitat, lactància, paternitat, 
acolliment i adopció. Els addicionals corresponents a 2015 es podran gaudir, excepcionalment, 
fins al 31 de març de 2016.

Aspectes comuns als permisos
No precisen autorització, però s’han de comunicar, excepte els assumptes propis o particulars 
que cal autorització expressa i la denegació haurà de ser motivada.
En general, cal presentar una sol·licitud a la sots secretaria, direcció territorial o la direcció del 
centre:

 � Matrimoni o unió de fet: Cal la certificació de matrimoni o de la inscripció en el registre de la 
unió de fet.

 � Naixement o adopció, és prou amb comunicar-ho.
 � Adopció i acolliment: resolució administrativa de l’adopció o acolliment.
 � Part: imprés, certificat mèdic i llibre de família. Justificació de l’ingrés hospitalari, si és el cas, i, 

quan finalitze, informe de l’alta.
 � Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, cal justificació del centre de què s’han de 

realitzar dins de la seua jornada de treball.
 � Lactància, adjuntar el llibre de família i declaració responsable que l’altre progenitor no gaudeix 

d’aquest permís, i també s’haurà d’indicar la forma del gaudi.
 � Permís per examen, cal aportar justificant.
 � Interrupció de l’embaràs, cal certificació mèdica.

novetat!!
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 � 22 dies hàbils per any, exclosos els dissabtes, sense perjuí de les adaptacions que s’ establisquen 
per als horaris especials. Períodes mínims de set dies naturals consecutius.

 � En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’Administració que s’indi-
quen, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances anuals 

a. A partir dels quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils. 

b. A partir dels vint anys de servei: vint-iquatre dies hàbils. 

c.  A partir dels vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils. 

d. A partir dels trenta anys de servei: vint-i-sis dies hàbils. 

Aquests dies es podran gaudir des de l’endemà del compliment dels corresponents anys de servei.
 � Poden acumular-se als permisos de maternitat, lactància, paternitat, acolliment i adopció, fins i 

tot, encara que haja expirat l’any natural i fins que no hagen transcorregut 12 mesos des del final de 
l’any al que corresponguen.

 � Almenys la meitat han de prendre’s de juny a setembre. Excepcional ment fins el 15 de gener. Els 
corresponents a 2015 es poden gaudir fins el 31 de març de 2016.

 � Si es gaudeix a l’estiu, s’ha de sol·licitar abans de l’u de maig. Durant la resta de l’any, es dema-
narà com a mínim amb un mes d’antelació, i es resoldrà amb 15 dies de l’inici de les vacances. La 
denegació haurà de ser motivada.

 � Si per decisió de l’administració es prenen continuades en un mes de trenta dies, es té dret a 
gaudir trenta-un dies.

 � Es poden demanar 5 dies de forma independent, com els assumptes propis.

 � El personal interí i laboral temporal cessat abans de completar l’any de servei i que no les haja 
gaudit té dret a l’abonament de la part proporcional.

 � Es poden retardar i interrompre com a conseqüència d’incapacitat laboral temporal. Si no es 
poden gaudir durant l’any natural, podran gaudir-se després de la reincorporació, si no han transco-
rregut 18 mesos des del final de l’any al que corresponen.

 � El personal funcionari interí i laboral temporal cessat abans de completar l’any de servei i que no 
les haja gaudit té dret a l’abonament de la part proporcion.

 � S’acomodaran, sempre que no implique perjuí per a altres persones empleades en cas de em-
baràs i fins que el fill o filla complisca dotze mesos; separació legal, divorci, viudetat, si és víctima de 
violència de gènere o es té a càrrec una persona depenent.

novetat!!

Vacances
TREBEP ART. 50 I DA 14 - LOGFPV ART. 71 - DL 6/15, ART. 5 - D 175/06, ARTS. 46 A 50 - ACORD VACANCES, QUART, 1
CIRCULAR 3/15.

ARA, INTERSINDICAL
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Llicències retribuïdes
Assistència a cursos, seminaris o jornades  D 175/06 ART. 13.
Computa com a temps de treball només quan coincideixen amb la jornada laboral. Demaneu-los 
sempre en horari laboral, si no, esteu posant temps propi per a la formació.

Cursos externs LOGFPV ART. 70.A).1º - D 175/06 ART. 40. – CIRCULAR 1/13 II.A.1
Fins a 40 hores a l’any. A requeriment de l’administració en què es presten serveis. L’horari ha 
de coincidir amb la jornada, el curs ha de ser homologat. Es pot participar durant els permisos de 
maternitat, paternitat i excedències per atenció de fills o familiars.

Estudis LOGFPV ART. 70.A).2º - D 175/06 ART. 41 - CIRCULAR 1/13 II.A.2
Fins a 12 mesos. A requeriment de l’administració en què es presten serveis. Es pot sol·licitar cada 
cinc anys de servei actiu ininterromput. Cursos en matèries relacionades amb l’administració i homo-
logats per l’IVAP. Es cobren les retribucions bàsiques (sou i triennis).
Informe favorable de conselleria o organisme autònom.

Programes de cooperació internacional  LOGFPV ART. 70.A).3º
Falta desenvolupament reglamentari.

Llicències sense retribució
Per interés particular, també anomenada en el II CC Assumptes propis LOGFPV ART.
70.B).1º - D 175/06) ART. 43 - II CC, ART. 11 B 2.2. - CIRCULAR 1/13 II.B.1

Màxim sis mesos cada tres anys. Sense mínim. Sol·licitud amb 30 dies d’antel·lació. Resolució 15 
dies abans de l’inici de la llicència. Denegació motivada. Situació d’alta especial en el règim de previ-
sió social. Computa als efectes d’antiguitat i consolidació de grau personal. S’exclou el còmput de les 
vacances anuals.

Per malaltia de familiars LOGFPV ART. 70.B).2º - D 175/06 ART. 44. - CIRCULAR 1/13 II.B.2
Fins a un any. Malaltia greu o irreversible, acreditada amb els preceptius informes mèdics, de 
cònjuge, parella de fet o familiar fins a segon grau, que que convivisca amb la persona sol·licitant 
i requerisca atenció continuada. Computa a efectes d’antiguitat i consolidació de grau. No suposa 
situació d’alta especial.

Perfeccionament professional LOGFPV ART. 70.B).3º - D 175/06, ART. 45 - CIRCULAR 1/13 II.B.3
Fins a tres mesos cada any. Computable per a antiguitat i consolidació de grau. Situació d’alta espe-
cial. Cursos relacionats amb el treball o l’administració.

Llicències
Cal autorització expresa. La denegació haurà de ser motivada
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Els casos de reducció de jornada suposen la disminució de la jornada, fins a la meitat amb reduc-
ció proporcional de les retribucions. Si no es supera l’hora diària, no es generarà cap deducció de 
retribucions. Normalment es declaren amb caràcter indefinit, excepte el cas de la malatia greu d’un 
familiar (un mes), i acaben per renúncia de la persona interessada o quan finalitze la situació que la 
va motivar.

Aspectes comuns a les reduccions de jornada
 � Les reduccions son incompatibles entre sí, excepte la reducció per llarga o crònica malaltia, i per 

víctima de violència de gènere, que seran compatibles amb la resta.
 � Si diverses persones empleades tingueren dret a una reducció de jornada respecte a un mateix 

subjecte causant, podran gaudir d’aquest dret de forma parcial.
 � Quan les reduccions comporten una minva de retribucions, seran concedides per la Direcció 

General de Funció Pública. Quan no, serà competència de l’òrgan competent en matèria de personal 
de cada conselleria -Subsecretaria- o organisme autònom qui les concedisca.

 � El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a gau-
dir-ne una altra per la mateixa causa fins que transcórreguen, com a mínim, tres mesos des que es 
va deixar sense efecte la reducció anterior.

 � La persona funcionària haurà d’informar la persona responsable de la seua unitat administrativa, 
amb quinze dies d’antelació, de la data que es reincorporarà a la seua jornada ordinària.

 � El personal acollit a les reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la jornada que 
realitze, durant la jornada d’estiu i la setmana de festes.

Per guarda legal
Tindre al càrrec un xiquet o xiqueta de fins a dotze anys, o familiar -també cònjuge o parella de fet- 
que requerisquen especial dedicació. Cal prèvia resolució o informe de l’òrgan corresponent de l’ad-
ministració sanitària -inspector/a mèdic/a de zona. En cas de menor que requerix especial dedicació, 
s’ha d’acreditar per eixe òrgan, per tindre dret a què no hi haja deduccions retributives.

Per raons de convivència
Tindre a càrrec directe alguna persona amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial amb minus-
validesa igual o superior al 33% acreditada, que no exercisca activitats retribuïdes superiors al SMI.

Per raó de llarga o crònica malaltia
Qui no pot fer la jornada completa, previ certificat per la Unitat de Valoració d’Incapacitats.

Per cura de familiar, per raó de malaltia molt greu
Un mes. Per atendre la cura del cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau, per raó de malaltia 
molt greu. Reducció de fins al 50% de la jornada laboral, retribuïda. Cal hospitalització en institució 
sanitària o domiciliària.

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu
Pel temps indispensable, i com a màxim fins que el menor faça 18 anys. Cura de fill o filla menor 
-també acolliment- afectat per càncer o una altra malaltia greu: reducció de la jornada d’almenys la 
meitat, percebent les retribucions íntegres, durant la hospitalització i tractament continuat. Regla-
mentariament, s’establiran les condicions en els quals es podrà acumular en jornades completes. 
Només el pot gaudir un dels progenitors.

Per interés particular
Quan siga compatible amb les funcions del lloc i amb les del centre de treball. Jornada de 9 a 14 
hores o equivalents, només en llocs amb jornada de 36:15 hores. Es perceben el 75% de retribucions.

Reducció de jornada
TREBEP, ART. 48 I 49 - LOGFPV, ART. 68. - D 175/06, ARTS. 7 I 8 - II CC ART. 11 B 2.1 - CIRCULAR 1/13 III
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Víctima de violència sobre la dona
Les empleades víctimes de violència sobre la dona, per a fer efectiu el dret a l’assistència social inte-
gral. Amb disminució proporcional de la retribució. Cal prèvia acreditació de la situació de violència 
pels serveis socials o de salut. Quan la reducció no supere l’hora diària no generarà deducció de 
retribucions.

Víctima de terrorisme i familiars directes
Les persones funcionàries que hagen sofert danys físics o psíquics a conseqüència de 
l’activitat terrorista, el o la cónjuge o parella de fet i els fills i les filles de les persones 
ferides o assassinades, per a fer efectiu el dret a l’assistència social integral, tindran dret a la re-
ducció de la seua jornada, amb disminució proporcional de la retribució. Cal previ reconeixement del 
Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma.

Personal dels serveis burocràtics D 175/06, ART. 9
 � Horari de temps fix o estable i permanència obligatòria: de 9:00 a 14:30 h.
 � Horari variable: La diferència entre la jornada que corresponga i el temps de permanència obli-

gatòria. Es distribuiran a voluntat del personal.
De 1 gener a 30 de juny i d’1 de setembre a 31 de desembre, excepte les vacances escolars de 
Nadal, Any Nou i Reis i la setmana de Pasqua.
Dilluns a dimecres: de 7:30 a 9:00 i de 14:30 a 17:00 h.
Dijous: de 7:30 a 9:00 i de 14:30 a 20:30 h per a compensar la jornada corresponent. Si és festiu, 
es realitzarà el dia hàbil immediatament anterior.
Divendres: de 7:30 a 9:00 i de 14:30 a 16:00 h.

 � Juliol i agost i una setmana del període de vacances escolars de Nadal, Any Nou i Reis i la 
setmana de Pasqua:

Dilluns a dijous: de 7:30 a 9:00 i de 14:30 a 17:15 h.
Divendres: de 7:30 a 9:00 i de 14:30 a 16:00 h.

 � Pausa diària: 30 minuts, computable com de treball efectiu entre 10:00 i 12:00 h.

Personal amb uns altres horaris  D 175/06, ART. 10 I 11
Personal que per raó de l’activitat, per treballar a torns o en treballs d’índole no burocràtica han de 
treballar en horaris diferents als serveis burocràtics.

 � Horari adaptat a les característiques dels centres i llocs de treball.
 � Elaborat per la direcció del centre, negociat amb els representants sindicals i aprovat pels òrgans 

competents de les Conselleries o organismes autònoms. Centres docents: l’horari s’aprovarà abans 
de finaltizar el curs anterior a aquell en què haja d’aplicar-se.

 � Exposat de forma visible en cada centre de treball.
 � Qui treballe el 24, 31 de desembre o festa local se li compensa amb dia i mig de descans.

 � No podrà excedir del còmput anual de la jornada.

Descans setmanal D 175/06, ART. 16
48 hores continuades per cada període setmanal treballat. En torns, el descans coincidirà amb un 
cap de setmana al mes, com a mínim.

novetat!!

Horari de treball
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Flexibilitat permanència obligatòria D 175/06, ART. 15
No suposa reducció de jornada. S’ha de recuperar dins el mes natural o els dos mesos següents. 
Suposa la posibilitat d’entrar després del començament o d’eixir abans de la finalització del període 
d’assistència obligatòria. Cinc supòsits:
Una hora diària -dues en famílies monoparentals-, per a les persones a càrrec de:

 � Majors de 65 anys que requerisquen especial dedicació.
 � Fills o filles menors de 13 anys.
 � Xiquets o xiquetes menors de 13 anys en acolliment, preadoptiu o permanent.
 � Familiar fins a segon grau amb malaltia greu o discapacitat igual o superior al 65%.

Una hora diària per a pare o mare de família nombrosa de categoria general amb fills menors de 
dotze anys. Dues hores quan la família siga de categoria especial.
Dues hores diàries: fills o filles, xiquets o xiquetes en acolliment, preadoptiu o permanent, amb 
diversitat funcional, per tal de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris d’integració i 
d’educació especial amb l’horari del lloc de treball.
Dues hores diàries i canvi de torn de treball per a víctimes de violència sobre la dona.
Víctimes de terrorisme i els familiars directes. Tenen dret a reordenació del temps de treball i horari 
flexible, però cal que es desenvolupe.

Recuperació d’hores  D 175/06, ART. 13
Durant el mateix mes natural. Excepcionalment, 
durant els dos mesos següents.

Justificació d’absències D 175/06 ART. 20 – 
D 96/14 – ORDE MILLORA - RD 625/14 ART. 2 

Malaltia o incapacitat temporal:
 � Un a tres dies. Comunicació absència i raó. 

Cal presentar justificant expedit pel facultatiu 
competent. Si no, es pot descomptar el que falte, 
excepte els 4 pr mers dies de cada any - només 
3 consecutius-, sempre que no hi haja baixa per 
incapacitat temporal.

 � Quatre o més dies. Presentació d’informe mè-
dic de baixa en tres dies comptats a partir del dia 
de l’expedició. En les baixes de duració estimada 
inferior a cinc dies naturals, l’alta mèdica s’eme-
trà en l’informe mèdic de baixa. Confirmació: 
cada set dies entregats al centre de treball.

 � Retribucions en situació d’I.T.:

Dies 1 – 3 ambdós inclosos: 50% retribucions 
mes anterior a la baixa.
Dies 4 – 20 ambdós inclosos: 75% retribucions 
mes anterior a la baixa.
Dies 21 i fins l’alta mèdica 100%.
I.T. derivada de maternitat, dones víctimes de 
violència de gènere, contingències professio-
nals, hospitalització, inclosa la domiciliària i 
intervenció quirúrgica, malalties infectoconta-
gioses i certs trastorns següents diagnosticats 
per psiquiatria: 100% retribucions.

Maternitat biològica. No cal la presentació dels 
informes de confirmacíó de baixa.

Aposta decidida 
per la igualtat 

de dones i homes 

Manteniment 
de les plantilles 
i del nivell d'ocupació

Reversió dels 
concerts sanitaris

Accés diferenciat 
per al personal interí

Adscripció a les conselleries 
de Justícia i Administració 
Pública i d'Educació dels 
serveis de prevenció de 
riscos laborals 

Funcionarització del 
personal laboral

Recuperació de tots 
els drets laborals 
i retributius 
perduts

Recuperació 
urgent de RTVV

Reversió de la gestió 
de les contingències
professionals per mútues

Oferta d'Ocupació Pública 
i consolidació del personal interí

Auditoria ciutadana 
de la Generalitat 
i les empreses públiques

Negociació d’una nova 
Llei del Sector Públic

Nova Llei de la Funció 
Pública Valenciana: 
professionalitat 
per a allunyar el clientelisme
 Limitació de la lliure designació. 
 Accés a la Funció Pública via 
formació: creació de l'Escola 
Valenciana d'Administració. 
 Requisit lingüístic per 
a l'accés a la Funció 
Pública.

Posem en marxa
els serveis públics
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Personal Funcionari
DOCUMENTACIÓ: Sol·licitud a la DG d’Administració Autonòmica. En l’excedència per cura de fill/a , 
també cal presentar el llibre de família. L’excedència forçosa es declara d’ofici.

Voluntària per interés particular  TREBEP ART. 89.2) - LOGFPV ART. 127
Mínim de dos anys i sense límit màxim. Cal haver prestat serveis efectius a qualsevol Administració 
durant els tres anys immediatament anteriors. També quan, finalitzada la causa que va determinar 
el pas a una situació diferent de la de servei actiu, no sol·licite el reingrés en el termini establit. 
Subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. No pot declarar-se si la persona 
funcionària té instruït un expedient disciplinari o cumplisca sanció disciplinària.

Voluntària per agrupació familiar TREBEP ART. 89.3) - LOGFPV ART. 128
Quan el cònjuge o parella visca en un altre municipi i tinga destinació definitiva com a personal fun-
cionari o laboral fix en qualsevol administració.

Voluntària automàtica per prestar servicis en el sector públic LOGFPV ART. 129
Mentre dure la situació que la motiva. Quan s’obtinga un nou lloc de treball en el sector públic com a 
personal laboral fix o com a personal funcionari de carrera.

Voluntària per ocupar un lloc interí  LOGFPV ART. 129.2
Quan una persona funcionària ocupa un altre lloc públic com a funcionària interina o laboral tempo-
ral, es tracta d’una excedència voluntària per interés particular però sense que siguen aplicables els 
terminis per a la sol·licitud i permanència en ella. Subordinada a les necessitats del servei deguda-
ment motivades.

Voluntària per atenció de familiars TREBEP ART. 89.4) – LOGFPV ART. 130
Cura de fill o filla natural, per adopció o acolliment, preadoptiu o permanent; cura de familiar fins el 
segon grau de consanguinitat o afinitat per raons d’edat, accident o malaltia que no es puga valdre i 
no tinga retribucions.
Fins a tres anys. Reserva el lloc de treball durant tota l’excedència. Aquest període situació computa 
a efecte d’antiguitat, promoció professional i drets en el règim de Seguretat Social que els siga 
aplicable. Si dues persones funcionàries generaren el dret, l’Administració podrà limitar l’exercici 
simultàni per raons de funcionament dels serveis. Es pot participar en els cursos de formació. Els 
drets en el Règim de Seguretat Social no son aplicables als conjuges o parelles de fet.

Voluntària per raó de violència contra la dona funcionària
TREBEP ART. 89.5) - LOGFPV ART. 131 - LVG.
Per a fer efectiva la seua protecció o dret a assistència social integral. No hi ha temps mínim de 
serveis prestats ni termini de permanència. Durant els primers sis mesos es té reserva de lloc, i 
el període en aquesta situació computarà a efecte d’antiguitat, promoció professional i drets en el 
Règim de Seguretat Social que els siga aplicable. Es pot prorrogar fins a 18 mesos. Durant els dos 
primers mesos es té dret a percebre les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars 
per filla o fill a càrrec.

Per raó de violència terrorista  RDL5/15, ART. 89.6
Les persones funcionàries que hagen sofert danys físics o psíquics, o hagen estat amenaçades, a 
conseqüència de l’activitat terrorista, segons l’article 5 de la Llei 29/2011. Mateixes condicions que 
les víctimes de violència contra la dona funcionària. Es manté la situació mentre que siga necessari 
per a la protecció i assistència social integral de la persona, bé per les seqüeles provocades per 
l’acció terrorista, bé per l’amenaça a la es troba sotmesa.

Excedències
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Voluntària incentivada  LOGFPV ART. 132
Durant cinc anys. Es pot oferir a qui es trobe en situació d’expectativa de destinació o d’excedència 
forçosa, com a conseqüència d’un pla d’ocupació. Impedeix treballar en qualsevol lloc del sector 
públic, sota qualsevol relació contractual. Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter 
periòdic per any treballat, fins a un màxim de dotze. Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o 
es passa a excedència voluntària per interés particular.

Forçosa  LOGFPV ART. 133
Indefinida. Correspón quan una persona funcionària declarada en situació de suspensió ferma 
sol·licite el reingrés després del compliment de la sanció i no siga possible per falta de lloc de treball 
amb dotació pressupostària, o quan es trobe en expectativa de destinació i passe el període màxim 
d’un any o incomplesca les obligacions de l’article 134 LOGPFV. Està obligada a acceptar llocs del seu 
cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la mateixa localitat, a participar en els 
concursos, dins de la localitat, i a participar en cursos de capacitació. Dret a percebre les retribucions 
bàsiques i les prestacions familiars per fill o filla a càrrec. El temps que romanguen en esta situació 
serà computable a l’efecte d’antiguitat i de drets del règim de Seguretat Social que els siga d’aplica-
ció.

Expectativa de destinació* ART 134 LOGFPV
Màxim d’un any. Passat el termini, es passa a excedència forçosa. Quan el lloc de treball haja 
estat suprimit per una redistribució d’efectius o racionalització de l’organització administrativa i de 
personal, o quan es modifiquen les RLT i no siga possible mantindre la persona en actiu en el cos, 
APF o escala que li correspon per falta de lloc de treball amb dotació pressupostària. Es cobra el sou 
base, els triennis, el complement de destinació i el 50% del complement específic del darrer lloc. 
S’està obligat a acceptar llocs del seu cos, agrupació professional funcionarial o escala ubicats en la 
mateixa localitat, a participar en els concursos, dins la mateixa localitat, i a participar en cursos de 
capacitació.

Millora d’ocupació* LOGFPV ART. 107
Indefinida,mentre dure el nomenament de millora d’ocupació. Quan el personal funcionari de carrera 
tinga els requisits d’un lloc de treball de categoria superior i forme part de la borsa corresponent. Es 
té dret a la reseva del lloc que tinguera com a titular i serà considerat com en servici actiu en el cos, 
agrupació professional funcionarial o escala a la qual pertanguera. Ara mateix falta desenvolupament 
reglamentari, tot i estar prevista en el Decret de Selecció, Provisió i Mobilitat que s’està negociant 
(gener-febrer 2016).
DOCUMENTACIÓ: nomenament de la Direcció General de Funció Pública.

* No és tracta d’excedències, però estan molt relacionades

Personal Laboral
DOCUMENTACIÓ: Sol·licitud davant la DG d’Administració Autonòmica i Secretaria General correspo-
nent, excepte la de cura de fill o filla, que també cal el llibre de família.

Voluntària automàtica II CC ART. 10.A.2
Mentre dure la situació que la motiva. Quan es trobe en situació de servei actiu en llocs de qualsevol 
administració pública o passe a prestar serveis en organismes o entitats del servei públic i no els 
corresponga quedar en una altra situació. Cal sol·licitar el reingrés entre els trenta dies anteriors i 
posteriors al cessament en la situació que l’origina.

Voluntària per interés particular II CC ART. 10.A.1.
Mínim 2 anys; màxim 10 anys, ampliables a 15. Cal ser personal laboral fix amb un mínim d’un any 
d’antiguitat. Entre dues consecutives, cal treballar un mínim de dos anys. S’ha de sol·licitar amb una 
antelació de 40 dies i l’administració ha de contestar abans de 7 dies de l’inici. Si el darrer lloc està 
vacant, es té dret a l’adscripció definitiva. Si no, a ocupar provisionalment qualsevol vacant en el grup 
i categoria. S’ha de sol·licitar el reingrés dins dels 30 dies anteriors a la finalització del termini sol·li-
citat. Si no es fa, s’extingeix la relació laboral.
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Voluntària per agrupació familiar II CC ART. 10.A.9.
Mínim 2 anys; màxim 15 anys. Quan el cònjuge o parella visca en un altre municipi i tinga destinació 
definitiva com a funcionari o personal laboral fix en qualsevol administració.

Cura de fill o filla ET ART. 46.3 – II CC ART. 10.D – L 39/99 ART. 4 - L 3/07 DISPOSICIÓ ADICIONAL 11
Fins a tres anys. El primer any es reserva el lloc de treball. Són 15 mesos per a familia nombrosa 
general i 18 mesos per a familia nombrosa especial. El periode de permanència computa a efectes 
d’antigüitat i assistència a cursos de formació. El segón i tercer any es té dret a reingresar al mateix 
lloc de treball. Es pot sol·licitar el reingrés amb dos mesos d’antelació. Si dues persones treballado-
res generasen el dret, l’Administració podrà limitar l’exercici simultàni per raons de funcionament 
dels serveis.

Cura d’un familiar ET ART. 46.3 – L 39/99 ART. 4.
Fins dos anys. Fins el segon grau de cosanguinitat o afinitat per raons d’edat, accident o malaltia 
que no es puga valdre i no tinga retribucions. Es té dret a reserva al lloc de treball. El periode de per-
manència computarà a efectes d’antiguitat i a l’assistència a cursos de formació. Si dues persones 
treballadores generasen el dret, l’Administració podrà limitar l’exercici simultàni per raons de funcio-
nament dels serveis.

Per risc durant l’embaràs ET ARTS. 45.1.D – L 39/99 ART. 6.
Fins el naixement o quan la dona es puga reincorporar al seu o a un altre lloc de treball. Suspensió 
de contracte per risc per al fetus o la mare durant l’embaràs de la dona.

Voluntària incentivada II CC ART. 10.B.
Durant cinc anys. És per a qui es trobe en situació d’expectativa de destinació o d’excedència forçosa, 
com a conseqüència d’un pla d’ocupació. Impedeix treballar en qualsevol lloc de l’Administració Pú-
blica, sota qualsevol relació contractual. Es té dret a una mensualitat de les retribucions de caràcter 
periòdic per any treballat, fins a un màxim de dotze. Passats els cinc anys, o es sol·licita el reingrés o 
es passa a excedència voluntària per interés particular.

Forçosa II CC ART. 10.C.
Indefinida mentre dure la causa que l’origina. Elecció o designació per a càrrec públic que 
impedeix treballar en el lloc habitual. Es té dret a reserva de lloc i centre de treball i al còmput 
de l’antiguitat. S’ha de comunicar el reingrés durant els 30 dies següents a la desaparició de la 
causa que l’origina.

Víctima de violència de gènere ET ART. 45.1.N, ART. 48.1 I 48.10 – LVG ART. 21 – LGSS ART. 165.5 - L 
3/07
Suspensió de contracte amb reserva de lloc, per a fer efectiva la seva protecció o dret a assistència 
social integral. Es pot prorrogar fins als divuit mesos. El temps de suspensió es considerará com a 
període de cotització efectiva als efectes de les prestacions de
Seguretat Social i de atur.

Millora d’ocupació* (ART. 9.5 DEL II CONVENI COL·LECTIU)
Indefinit, mentre dure el contracte temporal de millora d’ocupació. Quan el personal laboral fix tinga 
els requisits per a ocupar un lloc de treball de categoria superior i forme part de la borsa correspo-
nent. Es té dret a la reserva del lloc que s’ocupa. Falta desenvolupament reglamentari.

* No és tracta d’excedències, però estan molt relacionades
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PERSONAL FUNCIONARI
 � Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octu-

bre, que aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (TREBEP)

 � Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, 
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valen-
ciana (LOGFPV).

PERSONAL LABORAL
 � Text Refós de la Llei General de la Seguretat 

Social (LGSS), Reial Decret Legislatiu 8/2015 de 
30 d’octubre.

 � Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treba-
lladors (ET), Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 
de març.

 � II Conveni Col·lectiu (II CC) per al Personal 
Laboral al servei de la Generalitat.

NORMES COMUNES A TOT EL PERSONAL
 � Llei 39/1999 (L 39/99), de 5/11, de Conciliació 

de la Vida Familiar i Laboral de les Persones 
Treballadores.

 � Llei Orgànica 1/2004 (LVG), de 28/12, de 
Mesures de Protecció Integral contra la violencia 
de gènere.

 � Llei Orgànica 3/2007 (LIEMH), de 22/3, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes.

 � Decret Llei 6/2015, de 16 d’octubre, pel qual 
es fa efectiva la recuperació de determinades 
quantitats de la paga extraordinària de desembre 
de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i ges-
tió de la funció pública valenciana. (DL 6/15)

 � Decret 175/2006 (D 175/06), de 24 de novem-
bre, de condicions de treball del personal de 
l’Administració del Consell.

 � Reial Decret 625/2014, de 
18 de juliol, pel qual es regulen 
determinats aspectes de la gestió i control dels 
processos per incapacitat temporal en els pri-
mers tres-cents seixanta i cinc dies de su duració 
(RD 625/14).

 � DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, 
pel qual Se determinen les condicions del règim 
d’absències al treball per malaltia o accident que 
no donen lloc a deducció de retribucions. (D 96/14)

 � Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual 
es regulen les prestacions econòmiques del 
sistema de la Seguretat Social per maternitat, 
paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la 
lactància natural

 � RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 
2014, del conceller d’Hisenda i Admi-
nistració Pública, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord de la Mesa General de Nego-
ciació Ide la Generalitat, de data 17 de setembre 
de 2014, adoptat en el marc del diàleg social per 
al període 2014-2015. (REINICI CARRERA).

 � ORDE 12/2014, de 9 de juliol, de la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, per a la deter-
minació del procediment i els criteris d’aplicació 
de la millora voluntària de l’acció protectora de la 
Seguretat Social. (ORDE MILLORA)

 � Resolució de 26 de març de 2013, del conse-
ller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual 
es dóna publicitat a l’Acord de la Mesa Sectorial 
de Funció Pública, sobre el règim de gaudi de les 
vacacions i dies de permís. (ACORD VACANCES)

 � Resolució de 3 de desembre de 2013, del 
conseller d’Hisenda i Administració Pública, per 
la qual es dóna publicitat a l’Acord de la

 � Mesa General de Negociació I de la Generali-
tat, sobre condicions de treball i retribucions del 
personal dels sectors de

 � l’Administració de la Generalitat, docent, sani-
tari i de justícia, en el marc del diàleg social per 
al període 2014-2015. (ACORD MORAGUES).

 � Circular 1/2013, de 10 de maig, de la Direcció 
General de Recursos Humans, per la qual, i 
en compliment de la línia estratègica “Gestió 
normalitzada de permisos i llicències” del Plà de 
Control de l’absentisme, es dicten instruccions 
en matèria de jornada, permisos i llicències 
(CIRCULAR 1/13).

 � CIRCULAR 3/2015, de 28 d’oc-
tubre, de la Direcció General de 
Funció Pública, per la qual es dicten instruccions 
en relació amb els dies addicionals de permís 
per assumptes propis i vacances corresponents a 
l’any 2015 (CIRCULAR 3/15).

novetat!!

novetat!!

novetat!!

NORMATIVA
El marc general de la normativa sobre permisos, llicències i excedències deriva de les següents 
lleis i normes que les despleguen:
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Revisa’t la nòmina
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2016
INGRESSOS

RETRIBUCIONS BÀSIQUES anual = 12 mensualitats

SOU TRIENNIS

GRUP ANUAL MENSUAL EXTRA ANUAL MENSUAL EXTRA
A/A1 13.441,80 1.120,15 691,21 516,96 43,08 26,58

B/A2 11.622,84 968,57 706,38 421,44 35,12 25,61

--/B 10.159,92 846,66 731,75 369,96 26,65 26,65

C/C1 8.726,76 727,23 628,53 318,96 26,58 22,96

D/C2 7.263,00 605,25 599,73 216,96 18,08 17,91

E/APF 6.647,52 553,96 553,96 163,32 13,61 13,61

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ anual = 14 mensualitats

nivell anual mensual nivell anual mensual nivell anual mensual

10 3.042,90 217,35 17 5.264,84 376,06 24 8.24.2,50 588,75

11 3.360,00 240,00 18 5.582,36 398,74 25 8.75.9,38 625,67

12 3.677,52 262,68 19 5.900,02 421,43 26 9.872,66 705,19

13 3.995,04 285,36 20 6.217,40 444,10 27 11.253,34 803,81

14 4.312,98 308,07 21 6.693,26 478,09 28 11.770,22 840,73

15 4.630,08 330,72 22 7.209,16 514,94 29 12.286,68 877,62

16 4.948,02 353,43 23 7.726,32 551,88 30 13.698,16 978,44

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ anual = 14 mensualitats

grup festivitat* torn** nocturnitat***

A 43,13 73,29 37,90 *per cada mòdul de 8h

B 32,60 57,04 30,84 **per cada mes23

C 28,54 40,76 25,39 ***per cada mòdul de 8h fins al seté

D i E 24,44 24,44 21,93 A partir del 8é, 18,18

Retribucions mensuals: el sou, el complement 
de destinació i el complement específic. Cal afe-
gir-hi els triennis i el grau de carrera professional 
(GDP) que cada persona tinga reconeguts. 
Retribucions  anuals: retribucions mensuals 
multiplicades per dotze mesos, més dues pagues 
extres i dues pagues compensatories.

Pagues extres (juny i desembre): sou, triennis, 
complement de destinació, complement específic 
i complement de carrera. Són diferents dels im-
ports mensuals des de la retallada de Zapatero. 
Pagues compensatories (març i setembre): 20% 
del complement de destinació mensual.
Imports segons els Pressuposts de 2015 de l’Es-
tat i la Generalitat.
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COMPLEMENT ESPECÍFIC anual = 12 mensualitats

COMPLEMENT COMPENSATORI anual = 14 mensualitats

10 43,86 13 57,58 16 71,32 19 85,04 22 103,91 25 126,25 28 169,64

11 48,43 14 62,16 17 75,88 20 89,61 23 111,36 26 142,29 29 177,09

12 53,00 15 66,73 18 80,46 21 96,47 24 118,80 27 162,19 30 177,09

Grup APF/E 10 44,85 12 54,30 14 63,57

COMPLEMENT DE CARRERA anual = 14 mensualitats

GDP A1(42%) A2(42%) C1(43%) C2(45%)
anual mensual anual mensual anual mensual anual mensual

I 3.122,00 93,66 852,31 60,88 559,38 39,96 468,34 33,45

II 2.622,48 187,32 1.704,62 121,76 1118,70        79,91 936,62 66,62

III 3.933,72 280,98 2.556,93 182,64 1678,08 119,86 1.404,90 100,35

IV 5.244,96 374,64 3.409,24 243,52 2237,39 159,81 1.873,18 133,80

nivell anual mensual nivell anual mensual nivell anual mensual

E004 4.262,50 304,46 E020 7.107,19 507,66 E036 11.538,10 824,15

E005 4.542,62 324,47 E021 7.390,84 527,92 E037 11.969,37 854,95
E006 4.717,53 336,97 E022 7.577,77 541,27 E038 12.387,21 884,80
E007 4.820,04 344,29 E023 7.780,68 555,76 E039 12.926,08 923,29
E008 4.938,40 352,74 E024 7.944,42 567,46 E040 13.479,52 962,82
E009 5.062,83 361,63 E025 8.096,99 578,36 E041 13.652,03 975,14
E010 5.267,29 376,24 E026 8.324,22 594,59 E042 14.264,86 1.018,92
E011 5.549,24 396,37 E027 8.431,40 602,24 E043 14.956,59 1.068,33
E012 5.765,30 411,81 E028 8.538,72 609,91 E044 15.175,33 1.083,95
E013 5.906,70 421,91 E029 8.745,45 624,67 E045 16.162,16 1.154,44
E014 6.022,23 430,16 E030 9.032,35 645,17 E046 18.059,04 1.289,93
E015 6.255,11 446,79 E031 9.410,03 672,14 E047 18.789,09 1.342,08
E016 6.418,71 458,48 E032 9.691,70 692,26 E048 20.376,31 1.455,45
E017 6.557,28 468,38 E033 9.875,09 705,36 E049 20.865,83 1.490,42
E018 6.784,65 484,62 E034 10.072,35 719,45 E050 22.089,51 1.577,82
E019 6.887,03 491,93 E035 10.612,78 758,06

Grup APF/E
nivell        anual mensual nivell anual mensual nivell anual mensual

E004      4.359,36 311,38 E013 6.040,89 431,49 E020 7.268,67 519,19

E005     4.645,98 331,86 E015 6.397,36 456,95 E030 9.237,66 659,83

E010   5.387,06   384,79 E016 6.564,64 468,90 E035 10.853,86 775,28

APF/E(48%) anual mensual anual mensual anual mensual anual mensual

GDP I II III IV

374,64 26,76 749,28 53,52 1123,92 80,28 1498,56 107,04
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Grup A1 A2 B C1 C2 E/APF
Quota mensual 48,10     37,86 33,15 29,07 23,00 19,61

Drets passius 109,86     86,46 75,71 66,41 52,54 44,79

QUOTA MUFACE I DRETS PASSIUS

BASES DE COTITZACIÓ

Grup Base mensual Base diària
mínima màxima mínima màxima

1 1.067,33 3.642,00 34,84 121,40

2 885,22 3.642,00 28,90  121,40

3 770,11 3.642,00 25,14 121,40

4 -7 764,34 3.642,00 25,48 121,40

RÈGIMEN GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL

BASES DE COTITZACIÓ

Concepte Empresa Treballador/a Total

Contingències comunes i hores extres 23, 60 4,70 28,30

Desocupació

- Tipus general 5,50 1,55* 7,05

- Contracte de duració determinada temps 
complet 6,70 1,60 8,30

- Contracte de duració determinada temps 
parcial 7,70 1,60 9,30

FOGASA 0,20 --- 0,20

Formació professsional 0,60 0,10 0,70

*Personal laboral i personal funcionarial interí

DATES DE COBRAMENT DE LA NÒMINA
gener febrer març abril maig juny

29 29 30 29 30 29
juliol agost setembre octubre novembre decembre

29 30 30 31 30 22

DESCOMPTES
Si es pertany a MUFACE, es descompten 
les quotes per a la mútua i per drets pas-
sius corresponents, segons el grup. Amb 
les pagues extres, el descompte és doble.

Si es pertany al Règim General de la 
Seguretat Social, la quota que correspon, 
segons la  contingència (veure quadre).




