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MODIFICACIÓ PERMISOS DELS FUNCIONARIS I 
LABORALS EN EL TREBEP 

  

      

  

Es reconeix permís retribuït a les intervencions quirúrgiques sense 
hospitalització que precisi de repòs domiciliari, igualant al que ja estava 
regulat, per la qual es modifica el redactat de l'article 48.a del TREBEP.   

      

  

En relació amb el permís per lactància d’un fill menor de 12 mesos, es 
determina que la lactància compactada només és possible quan finalitzi el 
permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent 
a la mare. Ja no es fa esment a que hagi passat un “temps equivalent” als 
esmentats permisos, per la qual es modifica el redactat de l'article 48.f del 
TREBEP. 

  

      

  

Pel que fa al permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció i 
acolliment, s’estableix que per al seu gaudiment de manera interrompuda 
es té en compte la data de resolució (no l’edat del fill), per al còmput de 12 
mesos que s’hi indica, per la qual es modifica el redactat de l'article 49.b del 
TREBEP.   

      

  

En el permís diferent de la mare biològica per adopció, guarda amb 
finalitats d’adopció i acolliment es disposa, com en el cas anterior, que per 
al seu gaudiment de manera interrompuda es té en compte la data de 
resolució (no l’edat del fill), per al còmput de 12 mesos que s’hi indica, per 
la qual es modifica el redactat de l'article 49.c del TREBEP. 

  

      

  

S’afegeix l’apartat 3 de l'article 50 del TREBEP, que disposa que les 
vacances no es poden substituir per compensació econòmica; en cas de 
renúncia voluntària, s’ha de garantir el seu gaudiment; i si la finalització de 
la relació de serveis és aliena a la voluntat del funcionari, té dret a 
compensació (en els casos de jubilació per incapacitat permanent o mort 
fins a un màxim de 18 mesos). 

  

      

 


