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JORNADA I HORARIS:  

Què proposem i per què? 

El Decret 56/2012 sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 

l’Administració de la Generalitat (lleument modificat pel decret 48/2014), fou dictat sota 

circumstàncies excepcionals derivades d'una greu crisi econòmica, que, a hores d'ara, ja no es 

donen, o en qualsevol cas, no revesteixen la mateixa gravetat d'aquells moments.  

D'altra banda, la necessitat d'avançar en les polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral exigeix una 

adequació normativa de les condicions de treball.  

Finalment, el trasllat a la Zona Franca, una part de la ciutat de Barcelona clarament mal comunicada, d'uns 

3000 empleats/des públics de la Generalitat, exigeix també l'adopció de mesures de flexibilització per tal 

d’atenuar els efectes negatius que per al personal representa aquesta nova ubicació. 

Fa molt temps, ja, que, des d'IAC-CATAC, venim reclamant l'aprovació d'un nou decret de jornada i horaris. 

La Mesa Sectorial de Negociació de Personal d'Administració i Tècnic va crear un grup de treball sobre 

jornada i horaris a començaments de 2017.  

Fins i tot per aquelles dates (12.01.17) la Generalitat va signar un Pacte amb els representants sindicals de 

l'Administració de Justícia mitjançant el qual, "amb la voluntat de millorar la conciliació de la vida personal i 

familiar", per tal que el personal pogués realitzar una jornada ordinària de 35 hores setmanals, jornada que 

es veia reduïda a 32,5 hores a l'estiu.  

Un pacte que, tot i la nostra insistència, l'Administració es 

negà, malgrat la greu discriminació que això comporta, a fer-lo 

extensiu al nostre àmbit. 

A continuació us exposem alguns dels aspectes que des de 

IAC-CATAC considerem que  ha de tenir en compte una nova 

regulació de la jornada i horaris. 
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1) Reduccions de jornada 
 

▪ La jornada de 35 hores 

L'Acord de març de 2018 entre l'Estat i els sindicats1 preveu (punt 4) l'establiment de la jornada de 35 

hores per part d'aquelles CCAA que compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària. 

Catalunya, compleix amb aquests objectius2 i, per tant, cap impediment hi ha per a què pugui 

establir, per als seus empleats i empleades, aquesta jornada. 

No són poques les CCAA que ja l'han establert: Castella-Lleó, Andalusia, Extremadura, País Basc, 

Canàries, Astúries i Castella - La Manxa. I això, sense comptar amb aquelles Administracions, que, 

com la pròpia Generalitat a l'Administració de Justícia, ja l'han establert de forma encoberta. 

▪ Supressió de la jornada de dedicació especial 

      La dita jornada resulta contrària a les polítiques de conciliació i d'estalvi energètic, per no parlar ja de 

      la manca de proporció entre l'increment horari i l'increment retributiu,  ja  que  un  increment  horari  

      del 6,6% suposa un increment  retributiu  de  l'11%.  Increment  a  més  del  que  sols  se'n  beneficien 

      aquells que perceben majors retribucions. 

▪ Recuperació de la reducció de jornada per tenir cura d'un fill/a durant un any a partir de l'acabament 

del permís per maternitat amb dret a la percepció del 100% de les retribucions 

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de Catalunya reconeixia, en el seu article 24 

aquest dret fins que fou eliminat per l'article 97 de la  Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 

financeres i administratives. Superades oficialment les circumstàncies sota les quals es justificà la 

retallada, correspon la restitució. 

▪ Reducció gradual de la setmana laboral a partir dels 55 anys 

▪ Inici de l'horari reduït d'estiu l'1 de maig i fixació de l'horari reduït d'hivern entre l'1 de desembre i el 

30 de gener 

 

2) Mesures de flexibilitat 
 

▪ Que la jornada laboral pugui iniciar-se a partir de les 7 hores del matí,  i que cap jornada laboral acabi 

(llevat que la naturalesa del servei exigeixi horaris especials) més enllà de les 18 hores. 

La proposició de llei de reforma horària proposava que l'horari de treball dels treballadors públics 

havia d'acabar a les 18 hores. 

El mateix President de la Generalitat ha assegurat, aquest passat mes de maig, que l’executiu 

prepara un decret llei on es compromet a no convocar actes públics més tard de les 18 hores3. 

Així doncs, en la línia política del Govern i de les previsions parlamentàries, aquesta hauria de ser, 

amb caràcter general, l'hora d'acabament màxima de la prestació de serveis. 

En la mateixa línia de la dita proposició, i en coherència amb el desplaçament de l'acabament de la 

jornada,  l'horari d'inici d'activitats hauria de ser a les 7 hores, com ja ho és en altres Administracions. 

▪ Reduir l’horari de permanència obligada diària a quatre hores i trenta minuts, de dilluns a dijous, a 

complir entre les 8.30 h i les 14 h, i eliminar la permanència obligada els divendres 

 
1 Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo 

Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de Trabajo (BOE 74/2018, de 26 de març). 
2 https://www.lavanguardia.com/economia/20190516/462285331368/catalunya-generalitat-deficit-deuda-regla-del-gasto-

aragones.html  
3 https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1613027-torra-anuncia-que-el-govern-aprovara-mesures-per-

adequar-se-a-la-reforma-horaria.html  

https://www.lavanguardia.com/economia/20190516/462285331368/catalunya-generalitat-deficit-deuda-regla-del-gasto-aragones.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190516/462285331368/catalunya-generalitat-deficit-deuda-regla-del-gasto-aragones.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1613027-torra-anuncia-que-el-govern-aprovara-mesures-per-adequar-se-a-la-reforma-horaria.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1613027-torra-anuncia-que-el-govern-aprovara-mesures-per-adequar-se-a-la-reforma-horaria.html
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En la mesura en que proposem l'avançament de l'horari d'inici a les 7.00 h, eixamplant així la part 

flexible de l'horari, i com a clara mesura en favor de la conciliació, proposem una reducció de la part 

obligatòria de l'horari  

▪ Flexibilització de l'horari obligatori per al personal amb fills/es menors o amb persones discapacitades 

al seu càrrec així com de l'horari obligatori per al personal discapacitat. 

Pel que fa als 30 minuts de flexibilització de l'horari obligatori, no té sentit limitar aquesta flexibilitat 

exclusivament a l'horari d'entrada, atès que no hi ha cap obstacle o perjudici per al servei que aquests 

30 minuts es puguin gaudir a la sortida enlloc de a l'entrada, especialment si es té en compte que 

l'actual reglament permet la recuperació setmanal. 

El mateix criteri ha de ser d'aplicació al personal que tingui la condició legal de discapacitat, essent en 

aquest cas la flexibilitat d'1 hora. 

▪ Adaptació del temps de permanència obligada en proporció a la jornada setmanal realitzada. 

D'igual manera que els dies d'assumptes personals o les vacances es veuen reduïts en els casos de 

reducció de jornada, també, per coherència, la part d'horari obligatori s'hauria de reduir en proporció 

a la jornada realitzada. La dita reducció s'hauria d'aplicar flexiblement al començament o al final de 

la jornada, a elecció del personal afectat, com a mesura de conciliació. 

▪ Còmput mensual de la part flexible de l'horari 

Igual com es fa en altres administracions proposem sigui possible acumular saldos de flexible més 

enllà de la setmana en curs i poder fer còmputs mensuals. 

▪ Increment del nombre d'hores de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense 

justificació fins a 50 hores anuals 

▪ Eliminació del límit de temps seguit de treball i del mínim de temps a treballar en cas de pausa 

L'actual reglament preveu que després de 7h 30m s'hagi de fer un descans obligatori de 30 minuts 

com a mínim. Al mateix temps obliga a que després de la pausa s'hagi de prestar serveis com a mínim 

durant 1h 30m la qual cosa desvirtua en part la flexibilitat horària reconeguda. D'altra banda 

condueix a situacions absurdes com per exemple algú que un divendres li quedin per exemple 8 hores 

per fer, haurà de parar mitja hora un cop fetes les 7h 30m i després, encara que només li quedin 30 

minuts haurà de fer 1h 30m, tot treballant una hora de més. 

 

3) Assumptes personals i vacances 
 

▪ Recuperació dels 3 dies d’Assumptes Personals retallats pel Govern de la Generalitat mitjançant la Llei 

5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre 

les estades en establiments turístics (article 96). 

      Superades   oficialment   les   circumstàncies   sota   les  quals  es  justificà  la  retallada,  correspon  la 

      restitució. 

▪ Gaudiment dels dies d’Assumptes Personals per biennis 

Per tal de preveure possibles contingències, sovint es reserven els dies d'assumptes personals per a fer 

front a eventuals necessitats. A més l’administració ens té massa acostumats a fer ajustos de les 

hores d’AP a finals d’any!. Així, no és infreqüent que, arribat final d'any, ens quedin més dies dels que 

necessitem i llavors el personal es veu obligat a gastar-los abans del 15 de gener per tal de no 

perdre'ls quan el seu ús es podria rendibilitzar si el romanent es pogués utilitzar durant l'any següent. 

▪ Gaudiment dels dies addicionals de vacances des del dia següent en que es compleixen els anys de 

servei 

Els dies addicionals foren novament autoritzats per l'Estat el 12.09.15, i reconeguts al seu personal 

pocs dies després, en data 18.09.15. En canvi, la Generalitat no ho aplicà al seu personal fins gairebé 

1 any més tard (23.06.16).  
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A més, a l'Estat el gaudi de cada dia addicional es produeix a partir del dia següent en què es 

compleix el quinquenni, en canvi a la Generalitat cal esperar a l'any següent per a gaudir del dia 

addicional. 

▪ Generalització dels dies addicionals de vacances als serveis prestats en qualsevol Administració 

La norma que autoritza els dies addicionals (RDL 10/2015, d'11 de setembre)no especifica que els 

serveis s'hagin d'haver prestat necessàriament en una Administració determinada. Parla, simplement, 

de "serveis prestats pels funcionaris públics". 

▪ Per als casos de baixa que ha impedit fer vacances dins l'any, possibilitat de realitzar les vacances en 

qualsevol moment dins dels 18 mesos següents a l'any de meritació 

Actualment les vacances fora de l'any per causa de baixa s'han de fer immediatament després de la 

reincorporació, mecanisme que pot tenir sentit si cal completar la recuperació, però si no és el cas, 

l'obligació de fer-les immediatament després de la baixa desvirtua el sentit de les vacances que és 

descansar després d'un període més o menys llarg d'activitat laboral. A més, hi ha jurisprudència que 

avala l’obligació de sol·licitar-les immediatament quan es dona la reincorporació, però no de 

gaudir-les de seguida, el moment de gaudi és negociable. 

▪ Inclusió d’ofici, a principi de cada any, en la borsa d’Assumptes Personals de les 8 h 20 min per cada 

dia festiu que caigui en dissabte 

4) Indisposicions i visites mèdiques 

▪ Increment a 50 hores del temps d'indisposició que no requereix baixa i substitució del document 

acreditatiu de l'atenció mèdica per una declaració responsable 

La Instrucció 1/2019, de 29 de gener, sobre justificació d'absències per motius de salut retallà el règim 

d'indisposicions fins llavors vigent emparant-se en què la llei de PGE 2018, exigia el comunicat de 

baixa des del primer dia. Tanmateix, la dita instrucció admet que no calgui la baixa durant les 

primeres 15 hores anuals d'absència i en cap cas quan es tracti de malalties cròniques o oncològiques. 

Entenem doncs que l'Administració considera que gaudeix d'autonomia per a establir un règim 

transitori entre el moment de la indisposició i el moment en què és exigible la baixa.  

Tenint en compte que el fet de substituir la baixa per un "document acreditatiu de l'atenció mèdica" 

resulta irrellevant ja que obliga a anar al metge igualment, reivindiquem que es consideri suficient 

una declaració responsable tant amb caràcter general com per a aquelles persones que han acreditat 

una malaltia crònica. 

▪ Inclusió dins del concepte de deure inexcusable de caràcter personal l’acompanyament a visites 

mèdiques i/o a altres gestions de caràcter oficial de persones tutelades  

      Es tracta d’una situació força habitual no contemplada específicament per la normativa i que incideix  

      directament en la conciliació de la vida familiar i laboral. 

 

 

AQUEST OCTUBRE, REPETIM LES ELECCIONS SINDICALS DE PERSONAL 

FUNCIONARI A GIRONA. 

Dies de votació: dissabte 19 (centres penitenciaris) i dimecres 23 (tothom) 
 

PER LA DIGNITAT DE LES PERSONES, LLUITA AMB NOSALTRES! 

 

VOTA IAC-CATAC! 

 
 


