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HORARIS DEL PERSONAL AFECTAT PEL 15% DE RETALLADA 
abril 2012 

 
 
Normes comuns a tots els col·lectius 
 

Concreció de l'horari: 

 

- L'horari concret que es vol fer es sol·licitarà a la unitat de recursos humans 
abans del 15 de setembre cada any. 

- Si no hi ha contestació abans del 15 d'octubre s'entendrà estimat. 

- L'horari autoritzat es realitzarà del 15 d'octubre al 14 d'octubre de l'any 
següent. 

- Es poden autoritzar modificacions per causes justificades. 

Excepcionalment, aquest any i fins el 15 de setembre de 2012, s'haurà de sol·licitar a 
la unitat de recursos humans l'horari que es vol fer. Si en un màxim de 15 dies no hi 
ha contestació s'entén que l'horari està aprovat. Aquest horari es realitzarà fins el 14 
d'octubre de 2012. 

 

Jornada acumulada:  

 

- L'opció d'acumulació es sol·licitarà amb 10 dies d'antelació o amb una 
programació anticipada de tres mesos. En el darrer cas, tenen prioritat. 

- Primer s'efectua l'acumulació i després es compensa la mateixa setmana o la 
següent. 

- Només es pot fer una acumulació per setmana i s'ha de compensar abans 
d'efectuar la següent. 

- - Quan s'acumuli i la jornada setmanal resultant sigui inferior a la prevista, el 
temps que resti, s'efectuarà en les franges flexibles dels dies que no 
s'acumula,   En aquest cas es pot superar el límit diari establert. 

- Com a regla general, s'ha de garantir el 50% de presència de la plantilla en 
cadascú dels àmbits. 
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JURISTES, PSICÒLEGS, PEDAGOGS, TREBALLADORS SOCIALS I 
BIBLIOTECARIS 

Jornada 
normal 
 
 
 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 
1 dia: 5h i 52min 

Presencia obligatòria: de 
8,30 a 14,00h 

Franja flexible:  
de 7,30 a 8,30h i  
de 14,00 a 15,30h 

Jornada 
estiu, 
Setmana 
Santa i Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    
1 dia: 5,45 hores. 

Presencia obligatòria: 
de 8,30 a 13,30h 
 

Franja flexible:  
de 7,30 a 8,30h i  
de 13,30 a 14,30h  

Jornada 
acumulada 
 

Jornada normal 5h i 30min: tarda Hora min.: 7.30h 
Hora màx.: 20.30h 

Jornada estiu 5h i 45 min: tarda Hora min.: 7.30h 
Hora màx.: 20.15h 

30 min. descans entre les dues jornades, inclòs  

Flexibilitat horària de 1/2 hores a l'entrada, a recuperar a la sortida, per cura de fills 
menors de 12 anys: hora màx. entrada 9,00h. I de sortida 21,00h/ 20.45h (estiu) 

 
 
 
 

COMANDAMENTS INTERMEDIS DE REHABILITACIÓ 

Jornada normal 31h i 52min Mati:     8,30h a 14,00h  
Tarda: 14,30h a 18,52h 

Jornada estiu, 
Setmana Santa i 
Nadal 

29h i 45min 4 matins: 8,00h a 14,00h  
1 mati: 8,00h a 13,45h 

Jornada 
acumulada 
 

Jornada 
normal 

5h i 30min + 1h diària: 7,30h a 8,30h 
+ 1,30h: de 18,52h a 20,22h 

Jornada 
estiu 

5h i 45 min Hora sortida: 19,45h 

30 min. descans inclòs entre les dues jornades 
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EDUCADORS SOCIALS 

EDUCADORS DE DILLUNS A DIVENDRES 

Jornada 
normal 
 
 
 
 
 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 
1 dia: 5h i 52min 

torn de mati 
 

Presencia obligatòria:  
de 9,00 a 13,30h 

Franja flexible:  
de 7,30 a 9,00h i  
de 13,30 a 15,30h 

torn de tarda 
 

Presencia obligatòria:  
de 15,00 a 19,30h 

Franja flexible:  
de 13,00 a 15,00h  i  
de 19,30 a 21,00h 

Jornada 
estiu, 
Setmana 
Santa i Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    
1 dia: 5,45 hores. 

torn de mati Presencia obligatòria: 
De 9,00 a 13,30 h 

Franja flexible:  
de 7,30 a 9,00h i  
de 13,30 a 15,00h  

torn de tarda Presencia obligatòria: de 
15,00 a 19,30h 
 

Franja flexible:  
de 13,30 a 15,00h  i  
de 19,30 a 21,00h 

Jornada 
acumulada 

Jornada 
normal 

A aplicar a cada torn 
5h i 30min: tarda/ mati 

Jornada estiu A aplicar a cada torn 
5h i 45 min: tarda/ mati 

30 min. descans entre les dues jornades, inclòs  

Flexibilitat horària de 1/2 hores a l'entrada, a recuperar a la sortida, per cura de fills 
menors de 12 anys. 

DE CAP DE SETMANA 

Dissabte i diumenge 10 hores Mati/tarda de dill. a div. 5 hores 

½ hora dinar no esta inclosa  
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PERSONAL DE REHABILITACIÓ DE MEDI OBERT 

Jornada normal 29h i 30min 4 matins: de 8,00 a 13,45h 
1 tarda: de 17,00h a 23,30h 

Jornada estiu, 
Setmana Santa i 
Nadal 

27h i 10min 4 matins: de 8,00 a 13,10h 
1 tarda: 17,00h a 23,30h 

Jornada 
acumulada 
 

Jornada normal Afegir 5h 45 min pel davant a la tarda  
o pel darrera a un matí 

Jornada estiu Afegir 5h 10 min pel davant a la tarda  
o pel darrera a un matí 

 
 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS/ADMINISTRATIUS 

Jornada 
normal 
 
 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 
1 dia: 5h i 52min 

Presencia obligatòria:  
de 9,00 a 14,00h 

Franja flexible:  
de 7,30 a 9,00h i  
de 14,00 a 15,30h 

Jornada 
estiu, 
Setmana 
Santa i Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    
1 dia: 5,45 hores. 

Presencia obligatòria:  
de 9,00 a 14,00h 
 

Franja flexible:  
de 8,00 a 9,00h i  
de 14,00 a 15,00h 

Jornada 
acumulada 

Jornada normal 5h i 30min: tarda Hora min.: 7.30h 
Hora màx.: 21,00h 

Jornada estiu 5h i 45 min: tarda Hora min.: 7.30h 
Hora màx.: 20.45h 

30 min. descans entre les dues jornades, inclòs  

Flexibilitat horària de 1/2 hores a l'entrada, a recuperar a la sortida, per cura de fills 
menors de 12 anys: hora màx. entrada 9,30h. i de sortida 21,30h/ 21.15h (estiu) 

 
 
 


