
Normativa Aplicable: Reial Decret 2.112/98
de 2 d’otubre (BOE del 6 d’octubre)

REQUISITS
• Ocupar el destí objecte de permuta amb

caràcter definitiu.
• Que els llocs de treball siguen de la ma-

teixa especialitat i corresponga idéntica
forma de provisió, sense tindre en comp-
te les habilitacions o especialitats que ca-
dascú tinga.

• Acreditar 2 anys de servei efectius en el
lloc de treball que permuta.

• Que els professors que pretenen la per-
muta compten respectivament amb un nu-
mero d’anys de servei que no difereixquen
entre si en més de 5 anys.

• Quan la permuta es preten entre plaçes
de diferents administracions públiques,
serà necesssari que ambdós les autorit-
zen simultàneament.

CONDICIONS
• Havent concedit a un professor un lloc de

treball pel procediment de permuta, no se
li podrà concedir un altre pel mateix pro-
cediment fins transcorreguts 10 anys.

• No podràn autoritzarse permutes quan
qualsevol sol·licitant li resten menys de 10
anys per la jubilació forçossa.

• S’anul·larà la permuta si en els dos anys
seguents a la data de la concessió es pro-
duïra una excedència voluntaria o jubila-
ció voluntaria de qualsevol dels permu-
tants.

• Una vegada obtinguda la permuta no es
podrà participar en els Concursos Gene-
rals de Trasllats fins que no s’acredita al
menys 2 anys de serveis efectius a partis
de la data de Presa de Posessió en la pla-
ça obtinguda mitjantçant dita permuta.
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PERMUTESmort de la mare o incapacitat. • En el supòsit an-
terior la mare tindrà dret a absentar-se durant un
màxim de 2 hores diàries, preferentment en hores
complementàries. • Durant la durada del permís
de maternitat biològica es podrà participar en els
cursos de formació.

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT DE MENORS
LEGISLACIÓ ART. 6
DOCUMENTACIÓ: Direcció Territorial.
DURADA: 16 setmanes ininterrompudes, amplia-
bles en cas d'adopció o acolliment múltiple o dis-
capacitat de l’acollit, 2 setmanes per cada fill/a a
partir del segon, a partir de la decisió administra-
tiva o judicial d'acolliment o la resolució judicial de
l'adopció.
OBSERVACIONS: En cas de treballar els dos pro-
genitors i de gaudir simultániament del permís, la
suma dels dos no excedirà les 16 setmanes o les
que corresponguen. • D’aquest permís, se’n podrà
gaudir en règim de jornada completa o a temps par-
cial, depenent de les necessitats del servei amb un
informe de la direcció del centre. • Durant la du-
rada del permís es podrà participar en els cursos
de formació.

ADOPCIÓ INTERNACIONAL
LEGISLACIÓ ART. 7
DOCUMENTACIÓ: Direcció Territorial.
DURADA: Fins a 2 mesos amb retribucions bàsi-
ques.
OBSERVACIONS: Es pot iniciar 4 setmanes abans
de la resolució d'adopció. • Durant la durada del
permís es podrà participar en els cursos de for-
mació.

LACTÀNCIA
LEGISLACIÓ ART. 8
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre i Direcció
Territorial en cas de compactar-la adjuntant llibre
de família.
DURADA: 1 hora diària fins que el nadó tinga 12 me-
sos tant per maternitat biològica, adopció o aco-
lliment.
OBSERVACIONS: Indistintament el pare o la mare,
amb prèvia renúncia del pare, del permís, en pot
gaudir el cònjuge o parella de fet de la mare. • Es
pot compactar per una ampliació d’un mes del per-
mís maternal que acumule en jornades completes
el temps corresponent.

PATERNITAT
LEGISLACIÓ ART. 9
DOCUMENTACIÓ: Serveis Territorials.
DURADA: 15 dies naturals per naixement, adopció
o acolliment.
OBSERVACIONS: Amb prèvia renúncia del pare, del
permís, en pot gaudir el cònjuge o parella de fet de
la mare.

INTERRUPCIÓ DE L'EMBARÀS
DOCUMENTACIÓ: Direcció Territorial.
DURADA: 6 dies naturals i consecutius a partir del
fet causant, sempre que no es trobe en situació d'in-
capacitat temporal.

PERMÍS MÈDIC EDUCATIU I ASSISTENCIAL
LEGISLACIÓ ART. 11
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre.
DURADA: Temps indispensable, preferentment
en horari no lectiu.
OBSERVACIONS: Necessitats pròpies d'assistèn-
cia o de menors, majors o discapacitats al seu càr-
rec,. • Consultes , tractaments i exploracions mè-
diques. • Reunions de coordinació dels centre edu-
catius i consultes en l'àmbit sociosanitari de fills,
filles o menors al seu càrrec...

MORT O MALALTIA GREU DE FAMILIAR 
(per consaguinitat o afinitat).
LEGISLACIÓ ART. 12
DOCUMENTACIÓ Direció del centre.
DURADA: Cònjuge o parella de fet o familiar fins a
1r grau per consanguinitat fins a 4 dies i si és a més
de 100 km de la localitat de residència del perso-
nal 6 dies. •Familiar fins a 2n grau per consan-
guinitat o de 1r grau per afinitat 3 dies i si el fet cau-
sant és a més de 100 km, 5 dies.
OBSERVACIONS: Els dies comptaran a partir del fet
que origine el dret. •En cas de malalties greus de
llarga durada, els dies podran utilitzar-se alternats.
Es pot concedir de nou cada volta que s’acredite una
nova situació de gravetat. • En cas que l’hospita-
lització siga inferior als dies a què el personal té dret
per malaltia greu, aquest permís es reduirà als dies
d’hospitalització. A excepció de l’existència d’un cer-
tificat de gravetat.

EXÀMENS
LEGISLACIÓ ART. 13
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre i portar jus-
tifican després.
DURADA: El dia o dies de celebració.
OBSERVACIONS: Proves selectives d’ingrés en
adminisracions publiques. • Exàmens i altres
proves definitives en centres oficials. • Se’n gau-
dirà encara que siga compatible amb la jornada.

TRASLLAT DOMICILI HABITUAL
LEGISLACIÓ ART. 14
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre.
DURADA: 2 dies naturals consequtius. 
OBSERVACIONS: Aportar justificant.

DEURE INEXCUSABLE
LEGISLACIÓ ART. 15
DOCUMENTACIÓ: Direcció del centre.
DURADA: Pel temps indispensable.
OBSERVACIONS: • Citacions de tribunals, comis-
saries i altres organismes oficials. •Compliment de
deures derivats de la consulta electoral. • Assis-
tència a reunions dels òrgans de govern i comis-
sions derivats de càrrecs electes de regidor o re-
gidora, diputat o diputada. • Compliment d’obli-
gacions que generen a l’interesat una responsabilitat
d’ordre civil, social o administrativa. • Assistència
a les sessions d’un tribunal de d’elecció.

FUNCIONS REPRESENTATIVES I FORMACIÓ
LEGISLACIÓ ART.16
DOCUMENTACIÓ: Justificant.
DURADA: Establida en la normativa vigent.

TOTA LA INFORMACIÓ
ACTUALITZADA LA
TROBARÀS EN

www.intersindical.org/ste
pv/ensenya/papersbasics
/hedesaber.htm


