
 
 
 
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIES, PERMISOS I VACANCES 

 
 DADES DEL SOL·LICITANT 
COGNOMS I NOM: DNI: 

UNITAT D’ADSCRIPCIÓ: CORREU ELECTRÒNIC: TELÈFON: 
 

 
AFERS PROPIS (A)/ COMPENSACIÓ HORES EXTRES (N): la durada mínima ha de ser de 2 hores i les fraccions, si 
escau, múltiples de mitja hora 
 

DIA  NOMBRE HORES MOTIU 

   
   
   
   
 
PERMÍS/ LLICÈNCIA/ DIES DE VACANCES 
NOMBRE DIES SOL·LICITATS DATA  INICI DATA  FINAL MOTIU (*) 

    
    
    

JUSTIFICANTS QUE S'ADJUNTEN _____________________________________________________ 
 
L'/la interessat/ada  El/La responsable de la unitat,                
               Nom i cognoms de qui signa  

en el cas de que la signatura no sigui digital 
  
     
 
 
________________, _____de/d' ______________ de 20__  
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
 

*RELACIÓ DE PERMISOS/ LLICÈNCIES 

A) Assumptes particulars (i1) – Tramitador en línia 45 hores 
B) Exàmens finals oficials Dia examen 
C) Matrimoni o inici de convivència. 15  naturals 
D) Naixement d'un fill (mateixa i diferent localitat).(i2) 10 naturals  
E) Permís per  matrimoni d'un familiar fins a 2n grau (a Catalunya)   
     Ha de coincidir amb la data de celebració del casament 

1 natural 

F) Permís per  matrimoni d'un familiar (fora de Catalunya)  
    Un dels dos dies ha de coincidir amb la data de celebració del casament 

2 naturals 

G.1) Malaltia greu d'un familiar 1r grau o intervenció quirúrgica amb 
hospitalització(i3) 

G.2)    Malaltia greu o accident d’un familiar de 1er grau sense hospitalització (i3) 

4 laborables 
 

3 laborables 
H) Malaltia greu o intervenció quirúrgica ambulatòria (hospitalització de menys de 
24 hores) d’un familiar fins al 2 n grau (i4) 2 laborables 

I)  Mort d'un familiar de 1r grau. (i3) 3 laborables 
J)  Mort d'un familiar de 2n grau. (i4) 2 laborables 
K)  Trasllat de domicili (i5) 1 laborable 
M) Vacances - Tramitador en línia 22 dies laborables 
N) Compensació autoritzada de dies/hores per dedicació extraordinària 
           (prèviament autoritzades) 

 

O) Qualsevol altre permís o llicència que es sol·licita mitjançant instància  

 
 

(i1)  Les 45 hores es corresponen a una jornada anual  completa i una jornada setmanal de 37,5 hores. En els casos de 
reduccions de jornada, prestacions a temps parcial o que el temps treballat sigui inferior a l’any s’ha de computar la part 
proporcional que els correspongui.   
(i2)  Part múltiple:14 dies naturals i triple: 20 dies naturals 
(i3)  Ampliable a 5 dies laborables si es produeix en un municipi diferent del lloc de treball. 
(i4)  Ampliable a 4 dies laborables si es produeix en un municipi diferent del lloc de treball. 
(i5)  Art. 48.b) de l’EBEP. Criteri per canvi de residència segons art. 75 del Decret 123/97. 
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https://opensat.urv.cat/opensat/asuntosPropios_0_005_solicitud.do?workflow=asuntosPropios&activity=solicitud&iniactivity=yes
https://opensat.urv.cat/opensat/vacancesPAS_0_043_solicitud.do?workflow=vacancesPAS&activity=solicitud&iniactivity=yes
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