CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT
Dies d’assumptes
personals

Aportació extraordinària de 72 dies pel personal
que es jubili de forma forçosa el 2022 o 2023
amb independència de la seva antiguitat.
L’Ajuntament de Barcelona aporta anualment 1 dia
des de la signatura del Conveni de la Vida i també
1 dia addicional en complir un quinquenni des de
la vigència de l’acord.

Dies acumulables amb bonificació:
per cada dia no gaudit s’addicionarà un dia.
En l’any que la persona es jubila,
els dies d’assumptes personals i compensació horària
seran proporcionals al temps treballat durant l’any.

Dies per antiguitat
(Triennis)

Indisposat

Els anys del cessament els dies que es poden bonificar es doblen.

Dies addicionals per Dissabtes festius
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Dies de compensació horària
Dies addicionals de
vacances d’Estiu per
antiguitat

Es podran acumular
fins a 24 mesos de
temps efectiu.
Els dies acumulats
es gaudiran obligatòriament en els
darrers 4 anys de
la vida laboral.

Bonificació extraordinària per antiguitat
generada abans del 24
de desembre de 2021:
5 anys --> + 2 dies
10 anys --> + 6 dies
15 anys --> + 12 dies
20 anys --> + 20 dies
25 anys --> + 30 dies
30 anys --> + 42 dies
35 anys --> + 56 dies
40 anys --> + 72 dies

CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT
jubilació anticipada

Permet deixar de treballar abans
de la jubilació acumulant dies festius.
Aplicable a tota la plantilla municipal,
amb regulació pròpia per a
GUB, SPEIS, Educació i
mestres de música de l’IMEB

Cal tramitar-ho
a la Intranet:
“El Meu Temps”.

Conversió parcial del premi per antiguitat:

Si finalitza la relació laboral sense
possibilitat de retorn abans de la
jubilació s’abonaran els dies
aportats fins aquell moment.

Si finalitza la relació laboral amb
possibilitat de retorn, tots els dies
acumulats es guardaran fins a
tornar al servei actiu.

