Permís dona gestant
1. Regulació
Disposició addicional 16ª del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
2. Contingut
a) Les dones en estat de gestació poden d’un permís retribuït des del primer dia de la
setmana trenta-set de l’embaràs fins a la data del part.
b) En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es pot gaudir des del primer dia de
la setmana trenta-cinc d’embaràs, fins a la data del part.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
Informe mèdic original que acrediti la data en què s’inicia la setmana trenta-set o
trenta-cinc de gestació, segons pertoqui, i la data prevista de part.
4. Aclariments
a) El primer dia de la setmana trenta-set (o de la trenta-cinc, en cas d’embaràs múltiple)
està inclòs en el permís.
b) En la sol·licitud del permís s’ha d’indicar la data prevista de part.
c) El permís s’ha de sol·licitar mitjançant el Gestib. En cas que la petició sigui
incompleta o errònia, els serveis corresponents la retornaran a la persona
interessada amb indicació de les esmenes que s’han de realitzar, que es trobaran
transcrites a l’apartat “Observacions”. Una vegada la petició hagi estat esmenada,
s’ha de tornar a enviar a través del Gestib perquè sigui tramitada.
d) El personal docent té l’obligació d’assegurar-se que la sol·licitud del permís ha estat
acceptada i tramitada al Gestib i que la resolució de concessió del permís es troba
penjada al seu portal personal per així poder gaudir d’aquest.
e) Les absències derivades de la concessió d’aquest permís han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.

5. Òrgan competent
C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 65
dgpdocen.caib.es
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Direcció General de Personal Docent.
Per qualsevol aclariment o consulta:
Educació Primària: primaria@dgpdocen.caib.es
Educació Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es
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