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19. Vacances coincidents amb la suspensió del contracte  per maternitat, amb una 
incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part  o l’alletament.

 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS     

 

Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideix en el temps amb:
• Una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, 
• El part o l’alletament natural 
• El període de suspensió del contracte de treball per maternitat biològica, per a

acolliment,  
 
Es tindrà el dret a gaudir de les vacances en una data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del 
gaudiment del permís derivat de la maternitat que correspongui, al finalitzar el període de suspensió, 
encara que hagi finalitzat l’any natural.
 

PERSONES DESTINATÀRIES 

Dones o progenitors, els quals estan amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part, 
l’alletament o la suspensió del contracte de treball per maternitat, bé sigui biològic, per adopció o 
coincideixi amb el període de vacances que tenien establert.
 

COM S’HI ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR

Per fer efectiu aquest dret l’han de sol·licitar a l’empresa les mares o progenitors, per ells mateixos o a 
través dels representants dels treballadors, en el cas que l’empresa no ens proposi per pròpia voluntat el 
període en el qual hem de gaudir del mencionat període.
 

NORMATIVA:  

Art. 38.4 Estatut dels Treballadors 
Art. 138 bis de la Llei de procediment laboral
 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

• Com s’ha d’actuar en cas que l’empresa ens denegui el dret a gaudir de les vacances quan 
aquestes coincideixin amb un supòsit dels mencionat s anteriorment?
En el supòsit que l’empresa no accepta l’accés a les vacances que han 
causes anteriors la treballadora o el treballador té un termini de 20 dies per presentar una demanda al 
jutjat social. 
 

 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ
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•••• Dins de la UGT:  
• A la teva Unió o  Federació  
• igualtat@catalunya.ugt.org
• Més informació de contacte a:  

 

•••• Administració pública:  
• Departament de Treball 

 

TEMES RELACIONATS:  

Maternitat. Risc durant l’embaràs. Risc durant l’alletament. Embaràs
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A la teva Unió o  Federació   
igualtat@catalunya.ugt.org /  93 3298273 
Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

Departament de Treball : www.gencat.cat/treball/ 
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