
Institut Català 
de la Salut 
 

 

 
Dades de la persona que fa la sol·licitud 
Primer cognom  
 
                                                                   

Segon cognom 
 
      

Nom 
 
      

NIF 
 
      

 
Permís o llicència (Marqueu una opció. Recordeu  adjuntar la informació requerida per a cada cas, segons l’annex)  
Tipus   

1  Reducció de jornada per interès particular 18  Reducció de jornada per cura d’un familiar 

   • La meitat   Altre %:       Horari:         •  fins a 2n grau amb incapacitat (≥  65 %) 

     •  fins a 1r grau amb incapacitat (≥  65 %) 

2  Matrimoni o inici de la convivència del/de la 
sol·licitant 

  •  Un terç      •  la  meitat   

3  Trasllat de domicili 19  Reducció de  jornada per cura d’una persona 
incapacitada 

4  Exàmens finals   •  Un terç      •  la  meitat   

5  Altres proves definitives i alliberadores 20  Reducció de  jornada per discapacitat legalment 
reconeguda 

6  Deure inexcusable públic o personal  21  Permís per situacions de violència de gènere 

7  Risc durant l’embaràs 22  Permís per atendre fills prematurs o hospitalitzats 

8  Matrimoni d’un familiar 23  Permís d’assumptes personals 

9  Naixement d’un fill/a, adopció o acolliment 24  Vacances 

10  Mort, accident, hospitalització, malaltia greu 
familiar 

25  Permís per atendre  fills discapacitats 

11  Permís prenatal 26  Permís sense sou 

12  Lactància  •  Inici/final     • Horari:       27  Permís sense sou per atendre a un familiar 

13  Lactància compactada 28  Permís de paternitat 

14  Reducció de jornada per cura d’un fill (100%) 29  Flexibilitat horària recuperable 

15  Reducció de jornada per cura d’un fill, compactada 
(100%) 

30  Llicència d’estudis relacionats amb el lloc de treball (NO, 
formació) 

16  Reducció de jornada per cura d’un fill (80 % o     
60 %) 

31  Permís per maternitat 

  •  Un terç      •  la  meitat   32  Llicència per exercir funcions sindicals 

17  Reducció de jornada per dones víctimes de 
violència gènere 33  Permís per adopció internacional 

(només retribucions bàsiques) 
Període  Data d’inici 

      
Data de finalització 
      

Total dies 
      

 Hora d’inici 
      

Hora de finalització 
      

Total hores 
      

Excedència 
(Supòsits previstos a la 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) 
Tipus  
 

 Excedència voluntària per tenir cura d’un/a fill/a. 

 
 Excedència voluntària per tenir cura de familiars fins al segon 

grau de consanguinitat o afinitat. 
 

Període  Data d’inici 
 
      

Hora d’inici 
 
      

Data de finalització 
 
      

Hora de finalització 
 
      

Total dies 
 
      

Total hores 
 
      

Documentació acreditativa 

 Aporto la documentació requerida en la relació adjunta  No aporto documentació atès que el permís que sol·licito no 
requereix cap justificació 

 Resto assabentat/ada que en el termini de 10 dies, comptadors des de la data de presentació al registre, he d’aportar la 
documentació requerida, d’acord amb l’article 71, Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

Signatura  
Signatura de la persona interessada 
 
 
Lloc i data       

  

Data d’entrada en el servei/la unitat 
 
 
      

 
  Sol·licitud de permisos, llicències i vacances  


