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DECRET 56/2012 DE JORNADA I HORARIS 
 

 
Avui 31.05.2012, s’ha publicat al DOGC número 6139, el Decret 56/2012, de 29 de maig sobre 
jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes son les principals novetats d’aquesta nova regulació: 
 
A. Horari de treball. 

 
L’horari ordinari de treball és de 9 a 14 hores de dilluns a divendres de permanència obligada. El 
temps restant de la jornada diària, de 2 hores i 30 minuts es realitza de dilluns a divendres de 7.30 
a 19 hores. No es podran prestar serveis durant més de 7 hores i 30 minuts continuats sense un 
descans obligatori d’almenys 30 minuts. Desprès del descans obligatori, s’haurà de prestar serveis 
com a mínim durant una hora i mitja, i la jornada diària total no podrà superar les 9 hores i 30 
minuts. 
 
El personal disposa de flexibilitat horària per començar la seva jornada diària fins a 30 minuts 
després de l’inici del seu horari. En aquest supòsits el temps deixat de treballar s’haurà de 
recuperar diàriament. En cas del personal amb fills menors de 12 anys la flexibilitat de 30 minuts 
podrà afectar a l’horari de permanència obligada. 

 
Concreció de l’horari ordinari.  
 
Abans de l’1 de setembre de cada any, el personal haurà de sol·licitar el canvi al Servei de 
recursos humans, en cas que sigui diferent al que es ve realitzant. Es podrà fer una petició amb 
dues variants: una per la jornada d’hivern i l’altra per la jornada d’estiu (1 de juny al 30 de 
setembre). Quan es faci la petició s’haurà de determinar la tarda o tardes concretes que es 
treballarà. No es necessari determinar l’horari concret d’entrada a la tarda. 
 
Les sol·licituds s’hauran de resoldre abans de l’1 d’octubre i, en el cas que no es resolguin 
expressament, s’entendran estimades. L’horari autoritzat s’iniciarà l’1 d’octubre i es mantindrà fins 
el 30 de setembre de l’any següent.  
 
Disposició transitòria per als mesos de juny , juliol, agost i setembre de 2012. 
 
Per canviar l’horari que -durant aquest 4 mesos de juny, juliol, agost i setembre del 2012- hi 
ha una disposició transitòria en el nou Decret, que estableix que s’haurà de sol·licitar a la 
unitat de recursos humans a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret (demà dia 
01.06.2012) i fins al 1 de setembre.  
 
La sol·licitud s’ha de resoldre, d’acord amb les necessitats dels serveis, en el termini màxim de 15 
dies i s’entendrà estimada la petició en el cas que no es resolgui expressament.  

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608887&type=01&language=ca_ES
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B. Jornada. 
 

Es manté, com fins ara, la jornada de 7 hores, durant el període de 15 de desembre al 10 de gener, 
ambdós inclosos, i durant la Setmana Santa, i de l’1 de juny fins al 30 de setembre. La jornada 
ordinària és de 35 hores de treball efectiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres. 

 
C.  Dies i tardes no recuperables.  
 

Es mantenen com a dies no recuperables els dies 24 i 31 de desembre, i les tardes anteriors a les 
dues festes locals, i les tardes del 5 de gener i la del dia de Sant Jordi. 

 
D. Hores d’assumptes personals.  
 

S’estableix 50 hores anuals d’AAPP. La durada mínima és de 30 minuts i es pot acumular a les 
vacances. 

 
Es podrà gaudir també com assumptes personals tres dies de vacances, en aquest cas no es 
podran fraccionar amb hores.  

 
Sí que es podran gaudir en hores els dos dies d’assumptes personals que pertoquen en el moment 
del compliment del sisè trienni, així com el dia addicional que pertoca per cada trienni complert a 
partir del vuitè. 
 

E. Reduccions de jornada per interès particular.  
 

Es podrà sol·licitar per interès particular la reducció de la jornada d’un 15%, 1/3 o ½ en relació a la 
jornada ordinària o parcial, amb reducció proporcional de les seves retribucions. A la sol·licitud, 
el/la treballador/a ha de concretar la manera en que es desitja aplicar aquesta reducció. 
 

F. Compactació de la reducció de jornada.  
 

El personal podrà compactar el primer any de la reducció d’un terç o la meitat de la jornada, amb el 
80% i el 60%, de les retribucions respectives per a tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys.  
 

G. Horaris especials i el horari de dedicació especial (40 hores). 
 

Mantenen la mateixa regulació que actualment disposen.  
 
POSICIONAMENT SINDICAL DE CCOO ENVERS AQUEST DECRET: 
 
Tot i reconeixent que hi ha aspectes favorables en aquest Decret i que Funció Pública ha acceptat 
algunes de l’esmenes presentades per CCOO, no hem signat un Acord sobre aquest Decret per aquest 
motius: 
 
 Incorpora la retallada de la reducció de jornada del primer any amb el 100% de retribució per cura 

de fill.  
 Retalla els assumptes personals a 50 hores.  
 Elimina el dies addicionals de vacances, vinculats als serveis prestats, que estan pactats en el III 

Acord.  
 Es manté al Decret la jornada de dedicació especial (40 hores) que tots els sindicats presents en la 

mesa sectorial hem demanat que es suprimeixi.  


