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Cicle de Tallers sobre dret laboral 2019 
Permisos retribuïts i excedències 
 
Objectiu 
L’objectiu d’aquest taller és poder conèixer, des d’un enfocament pràctic i especialitzat en el 

sector de la discapacitat intel·lectual, totes les particularitats que envolten els diferents permisos 

retribuïts i les excedències. Així, podreu conèixer la regulació bàsica, els últims pronunciaments 

judicials al respecte i resoldre tots els dubtes que se us hagin pogut presentar. 

  

Quins temes tractarem 

 Concepte de permís retribuït i efectes 

 Requisits formals necessaris per sol·licitar-los 

 Permisos retribuïts existents de conformitat amb l’Estatut dels Treballadors 

 Regulació continguda als principals convenis col·lectius d’aplicació (conveni de tallers, 
conveni residències, conveni associacions, conveni d’oficines i despatxos, conveni 
escoles EE) 

 Infraccions o sancions 

 Concepte d’excedència i efectes 

 Excedències previstes a l’Estatut dels Treballadors 

 Regulació continguda als principals convenis col·lectius d’aplicació 

 Principals problemes que es poden presentar 

 
T’interessa si 
Ets gerent, responsable de recursos humans o professional que treballa en àrees relacionades 

amb la gestió del personal de l’entitat. 

Formadors 

Alba Sánchez. Advocat del Bufet Vallbé. 

Data, horari i lloc de celebració  

Divendres, 10 de maig, de 10:30 h a 13:00 h.  

Dincat, Sala A, C/Joan Güell, 90-92. 

 
A més a més 
Les persones inscrites podeu adreçar anticipadament les vostres consultes per mail a Daniel 

Ros dros@aeesdincat.cat i es resoldran en la mateixa sessió, compartint els casos amb tots els 

participants. També es lliurarà material didàctic de caire pràctic. 

Inscripció 
Preu de la inscripció:  45 € socis de Dincat    
 
Per a formalitzar la inscripció: 
1.- Omplir el formulari que trobareu al següent enllaç 
 
2.- Fer l’ingrés al compte de La Caixa: CC ES77 2100 0829 0702 0097 9228,  amb el concepte: 
Nom participant + taller Retribucions, i enviar el rebut de pagament, via mail a 
redo@aeesdincat.cat 
 
(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la inscripció d’acord amb 
aquestes indicacions). 
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