
Comparativa permisos i llicències 

Metro (0VI Conveni Col-lectiu de 2016) 
TB (Conveni Col-lectiu 2005-2008) 

Dies naturals Particularitats 
Particularitats Dies naturals retribuits 

Motiu
retribuits 

El personal, previ avis, pot adaptar de manera flexible la realització 

dels dies; s'entent com a tal efectuar de manera consecutiva la 

totalitat d'aquests dies, abans o després del fet causant, amb 

'obligació que un dels 17 dies sigui el propi dia del fet causant). En 

cap cas n0 es pot reclamar el gaudi d'aquest dret per a una nova 

parella de fet si no haguessin transcorregut 4 anys des de l'anterior 

8audi, llevat cas de defunció. Si es gaudeix del permis per parella de 

fet, no es podrà gaudir posteriorment el de matrimoni si les dues 

unions són amb la mateixa persona. 

Dies consecutius i un ha de coincidir amb la 

data de matrimoni o unió. Aquest permis no es 

podrar tornar a gaudir fins transcorreguts 4 

anys de l'anterior, llevat que existeixi defunció

del cònjuge o parella, i mai amb el mateix

Conjuge parella

Matrimoni, Parella de 17 17 
Fet o Unió Estable

En la data de la celebració de la cerimònia. Possibilitat de prorrogar 

amb 2 dies sense retribuir en cas d'un desplaçament superior a 300 

km. 

Ha de coincidir amb el dia de la unió. Amb 

|possibilitat de prorrogar amb 1 dia addicional

NO RETRIBuIT si ès fora de Catalunya. 

Matrimoni, Parella de 
1 Fet o Unió Estable de 

pares, fills o germans 

El gaudi d'aquest dia es pot fer entre els 15 dies anteriors o 

posteriors a la data fixada en el certificatd'empadronament. 
Ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats

d'adopció o acolliment múltiples en una setmana més per cada fill a 

partir del segon. 

A gaudir en el màxim de 3 mesos de la data 

d'empadronament. 
Ampliables en els supòsits de part, adopció, 

guarda amb finalitats d'adopció o acolliment

múltiples en una setmana més per cada fill a 

partir del segon. 

Per trasllat del domicili 2 

habitual

Naixement i Cura de 
16 setmanes 16 setmanes 

Menor 

4 dies per defunció de 

parents 1er grau de 

consanguinitat 
(possibilitat d'ampliarh 
amb 4 dies sense 

retribuir)
2 dies per parents de 

1er grau d'afinitat 

(prorrogables a 2 dies Elpermis iniciarà el seu gaudi sempre en dia laborable. Si el fet 

més per 
desplaçament de més 

de 300 km) 

El permis s'estén al personal que, sense estar unit a una altra 

persona per matrimoni civil o eclesiàstic, acrediti una convivència 

amb la mateixa superior a un any ininterromput com a minim. 

Si la circumstància que dóna lloc a la licència es produeix de manera 

sobrevinguda en un moment del dia en què el treballador ja ha 

iniciat la seva jornada de treball, aquest dia no es compta com a part 

del periode de licència. No s'aplicarà cap descompte, quedant a 

comput el temps que resti per a completar la jornada de treball. 

Només són retribuits amb parents de fins a 2n 

8rau. Començaran a comptabilitzar a partir del 

dia següent quan la circumstància que dona 

6 resta Península i Balears |dret a la llicència es produeixi de forma 

8 a Ceuta, Melilla, Canàries sobrevinguda en un moment del dia en que el 

treballador ja ha començat la seva jornada 

laboral. Es fa extensiu a persones tutelades 

4 a Catalunya. 

Defunció 

i estranger 

causant que dóna dret al gaudi del permis retribuit es produeix en 

|un dia festiu per al treballador (segorns el seu calendari laboral oficial| 

de descansos consolidats excloent vacances) el còmput de la seva 

|durada s'iniciarà el primer dia laborable següent.

judicialment pels empleats 



Comparativa permisos i llicències 

TB (ConveniCol-lectiu 2005-2008) Metro (XXVI Conveni Col-lectiu de 2016) 
Dies naturals

Motiu Particularitats Dies naturals retribuits Particularitats retribuits 

Parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. 
Els dies de permis es podran realitzar, a solelicitud de l'interessat, 
dins dels 10 dies següents al fet causant, en les dates que solliciti el 

Es poden realitzar en els 10 dies naturals

següents al fet causant sempre i quan 

persisteixi l'ingrés hospitalari o la indicació de 

repòs domiciliari.

Inclós l'hospitalització per part. 
Només són retribuits amb parents de fins a 2n 

3 dies/1 dia més en 

Cas de desplaçament treballador, sempre que persisteixi la situació d'ingrés hospitalari. |fora de la provincia /2 

03 a Barcelona 

Accident, malaltia o 4 resta Catalunya.

oSi la circumstància que dóna lloc al permis es produeix de manera 

sobrevinguda quan l'empleat/da ja ha iniciat la jornada de treball,
aquest dia no computa com a part del periode de permis.

6 resta Península i Balears erau. Començaran a comptabilitzar a partir del 
7a Ceuta, Melilla, Canàries dia següent quan la circumstància que dona 

hospitalització greus dies més en cas queel 
fet causant té loc fora| 

de Catalunya dret a la llicència es produeixi de forma 

sobrevinguda en un moment del dia en que el 

treballador ja ha començat la seva jornada 
laboral. Es fa extensiu a persones tutelades 

judicialment pels empleats
En els casos de cònjuge, parella de fet, fills o 

pares s'amplia fins a 3 dies amb indicació 
mèdica de repòs domiciliari. Només són 

iestranger 

Intervenció quirúrgica 

sense hospitalització 2 
retribuits amb parents de fins a 2n grau. Es fa 

extensiu a persones tutelades judicialment pels 

emoleats

Intervenció ambulatòria 
amb hospitalització 

S'iniciarà el seu gaudi sempre en dia laborable. Si el fet causant que 

dóna dret al permís retribuit es produeix en un dia festiu per al 

treballador (segons el seu calendari laboral oficial de descansos

consolidats excloent vacances), el còmput de la seva durada 
s'iniciarà el primer dia laborable següent.

inferior a 24 hores de 
2 

familiars fins a segon

grau de consanguinitat o 

afinitat

|Siniciara el seu gaudisempreen dia laborable. Si el fet causant que 

dóna dret al permís retribuit es produeix en un dia festiu per al 

treballador (segons el seu calendari laboral oficial de descansos

consolidats excloent vacances), el còmput de la seva durada
s'iniciarà el primer dia laborable següent.

El dret al permís retribuit per intervenció del cònjuge s'estén a les 

parelles de fet 

Intervenció ambulatòria 
amb hospitalització 

3 
inferior a 24 hores de 

conjuge, fils o pares 



Comparativa permisos i licències 

TB (ConveniCol-lectiu 2005-2008) Metro (oVI Conveni Col-lectiu de 2016)
Dies naturals

Motiu Particularitats Dies naturals retribuits Particularitats 
retribuits 

Per a assistir als 

consultoris de la 
Temps indispensable En el cas de proves mèdiques especifiques es poden superar les 4 

(màxim 4 hores)
Tempsindispensable (màxim

4 hores)

Prescrits per Metge de Familia de l'ICS o Dept.
Mèdic de lr'Empresa i acreditar coincidència Seguretat Social, si 

coincldeix dins de la hores, sempre que el certifiquin els Serveis Mèdics de l'Empresa. 
amb horari laboral

iornadalaboral
Permis retribuit per acompanyara un fill/a 

menor d'edat a un deure inexcusable de 
Compliment inexcusable 
deure de caràcter públic

i personal

caràcter públic pel temps indispensable. La 

sol-licitud d'aquest permis ha d'efectuar-se 

amb la màxima antelació possible

Temps indispensable indispensable 

_condicionada a la recepcióde la notificació 
Assistència a judici o diligències a requeriment de 

El temps destinat a 

aquesta citació més 1 Citacions judicials fora de l'horari de treball per motius derivats de la 

hora en concepte de 

desplaçament.

l'empresa. Per a aquells supòsits en què un empleat|
hagi d'assistir a un judici, (tingui o no loc la vista del 

mateix), a requeriment i per necessitats de Citacions judicials Temps indispensable 
prestació efectiva del servei l'empresa i fora de la seva jornada laboral, se li 

abonarà la quantitat econòmica establerta a aquest 

efecte.

Examens prenatals i 

tècniques de preparació 
al part que s'hagin de 

Prescrits per Metge de Familia de l'ICS o Dept. 

Mèdic de l"'Empresa i acreditar coincidència amb 
Temps indispensable (màxim 4 

Temps indispensable hores)
realitzar dins de la horari laboral

jornada de treball

Permís retribuit per acompanyar a un familiar de 

primer grau, parella afectiva que convisqui amb 

l'empleat, o persona depenent, a urgències

Permis retribuit per 

Temps Indispensable acompanyar a un familiar a 

urgències. hospitalaries 

Permis retribuit per 
acompanyar a un familiar

de primer grau, parella

afectiva que convisqui amb Temps indispensable Per acompanyar fills o conjuge a un centre d'urgències5 
l'empleat, o persona

depenent, a proves que 

Inclosa la amiocentesis.

La sol-licitud d'aquest permís ha d'efectuar-se amb 
Temps Indispensable maxima antelació possible i amb posterior

justificació.

requereixin sedació.



Comparativa permisos i llicències 

Metro (XXVI Conveni Col-lectiu de 2016) 
TB (Conveni Col-lectiu 2005-2008) 

Dies naturals Dies naturals retribuits Particularitats 
Motiu Particularitats 

retribuits 
TET temps destinataa 
lactància dels fills 
podrà agrupar-se en 

|un periode
proporcional de dies 

|de manera que cada 

10 dies laborables és part, adopció o acolliment múltiples. 

compensat amb un 

dia de permis

retribuit 
|Reducció de la 

jornada de treball fins Fills prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre 

a un màxim de 2 

hores. 

Dret individual d'ambdós progenitors en cas de naixement de fill/a,
adopció, guarda amb finalitat d'adopció o acolliment per a tenir cura 

del nadó lactant.

Aquest permis s'incrementarà proporcionalment en els casos de Per cura del lactant

Fills Prematurs hospitalitzats després del part, i mentre estiguin en aquesta situació. 

Quan l'acte de celebració de 25 i 40 anys de vinculació a >'empresa 

coincideixi amb la jornada de treball de 'empleat homenatjat, s'ha 

de facilitar l'assistència a l'acte mitjançant un permis retribuit 

Vinculació a la empresa
1 

25 i 40 anys 


