Relació de drets retribuïts derivats de la conciliació

Permisos

- Mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica d'un
familiar
- Trasllat de domicili
- Realització de funcions sindicals o de representació de personal
- Concórrer a exàmens finals i a altres proves definitives d'aptitud
- Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les funcionàries
embarassades
- Obtenció de la declaració d’idoneïtat en els casos d’adopció, acolliment o
guarda amb finalitats d’adopció
- Tractaments de fecundació assistida
- Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)
- Lactáncia de fill menor de 12 mesos (gaudi acumulat)
- Naixement de fills prematurs o que han de romandre hospitalitzats a
continuació del part
- Deure inexcusable de caràcter públic o personal i deures relacionats amb la
conciliació de la vida familiar i laboral
- Assumptes particulars / propis
- Matrimoni
- Permís dona gestant
- Per naixement per a la mare biològica
- Per adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment
- Permís progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb
finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla
- Víctimes de la violència de gènere, de violència sexual o de terrorisme

Vacances

- Vacances

Reduccions de
jornada

- Lactància de fill menor de 12 mesos (gaudi diari)
- Naixement de fills prematurs o que han de romandre hospitalitzats a
continuació del part
- Reducció de jornada per guarda legal o atenció directa
- Reducció de jornada per atendre un familiar de 1r grau per malaltia molt greu
- Reducció de jornada pel personal funcionari de més de seixanta anys
-Reducció de jornada per problemes de salut que no donin lloc a incapacitat
temporal o permanent
- Víctimes de la violència de gènere, de violència sexual o de terrorisme
- Cura de fills menors afectats de malaltia greu
- Reducció voluntària de jornada

