
 

 
 Tel. 965 90 3462 – 

Campus de Sant Vicent del Raspeig 
Apartat 99 E- 03008 Alacant 

e-mail: Gerencia@ua.es 

Universitat d'Alacant 
Universidad de Alicante 

Gerència  
Gerencia 
 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA QUE REGULA LA JORNADA DE 
TREBALL, HORARIS, PERMISOS, LLICÈNCIES I VACANCES DEL PAS DE 
LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

Acordada en la Taula Negociadora de data 22 de juliol de 2016,, és procedent modificar la 
normativa vigent quant a la Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, 
llicències i vacances del PAS de la Universitat d’Alacant en el següent: 

• Article 14. Permís per paternitat: 

1. Es tindrà dret a sis setmanes, amb plenitud de drets econòmics, per naixement, 
acolliment, tant preadoptiu com permanent, o adopció d’un/a fill/a, que gaudirà el pare a 
partir del mateix dia del naixement, de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o 
de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció.  

Amb la renúncia prèvia del pare, aquest permís podrà gaudir-lo el cònjuge o la parella de 
fet de la mare.  

2. Aquest permís s’ampliarà en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos 
dies més per cada fill a partir del segon.  

3. En el supòsit de part, aquest permís correspondrà en exclusiva a l’altre progenitor. En 
els supòsits d’adopció o acolliment, aquest dret correspondrà només a un dels 
progenitors, a elecció de les persones interessades; no obstant això, quan el període de 
descans per maternitat siga gaudit íntegrament per un dels progenitors, el dret a aquest 
permís únicament podrà ser exercit per l’altre.  

4. Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos per part o permís per 
adopció o acolliment i comprèn el període de suspensió de contracte previst en la 
legislació laboral.  

5. Durant el gaudi d’aquest permís, es podrà participar en els cursos de formació que 
convoque l’Administració.  

6. En els casos previstos per a part, adopció, paternitat i lactància acumulada, el temps 
transcorregut durant el gaudi d’aquests permisos es computarà com de servei actiu. 
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• Article 3. Reducció de jornada:  

7. Les treballadores víctimes de violència de gènere tindran dret, amb l’acreditació prèvia 
de la situació de violència exercida sobre elles, i durant el temps que els serveis socials o 
de salut ho estimen procedent i així ho acrediten, a la reducció d’un terç de la jornada 
sense reducció d’havers, o bé a un cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció 
d’un sisè dels havers. 

Aprovat en la Mesa Negociadora de 22 de juliol de 2016 


