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MESURES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA I CONCILIACIÓ 
DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL 

 
 
 
La Instrucció 4/2013, de 30 de desembre, sobre la llicència per assumptes propis sense retribució, 
el permís per cura de fill menor amb càncer o altre malaltia greu i sobre la festivitat de l’1 de 
novembre de 2014 estableix tres mesures que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 
2014, que afecten el personal funcionari, interí i laboral, i que resumim tot seguit: 
 
 
 

1. Durada mínima de la llicència per assumptes propis sense retribució. 
 

 S’estableix en 1 dia aquesta durada mínima (abans era de 10 dies), encara que per aquells 
col·lectius amb jornades distribuïdes irregularment, els departaments podran establir altres 
durades mínimes que en cap cas podran superar els 4 dies. 

 
 
 

2. Interpretació del permís per cura de fill menor amb càncer o altre malaltia greu. 
 
Per als casos de malaltia greu diferent al càncer, es considerarà “ingrés hospitalari de 
llarga durada” la continuació del tractament o cura del menor posterior a l’alta hospitalària. 
 

 
 

3. Compensació d’un dia festiu per l’any 2014. 
 
Atès que el dia 1 de novembre de 2014 és dissabte, es podrà gaudir d’un dia de lliure 
disposició, retribuït i no recuperable d’acord amb els criteris d’aplicació del permís per 
assumptes personals i serà d’aplicació sempre que no es prestin serveis en dissabtes, 
diumenges i/o festius o que no es disposi d’un règim de jornada anualitzada. 

 
 
Així mateix, l’esmentada Instrucció 4/2014, comenta que ja va ser acordada la pròrroga dels dies 
d’assumptes particulars de 2013 fins el 30 d’abril de 2014. Cal recordar que, des de l’any 
passat, disposem d’un total de 4 dies d’assumptes particulars tal i com va establir la recent 
modificació de l’EBEP mitjançant la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre. 
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Les mesures de flexibilitat horària que us resumim a continuació no seran d’aplicació fins que 
es modifiqui l’actual Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris i que segons la nota 
de Funció Pública serà abans del 30 d’abril de 2014. 
 
 
 
A.- Mesures de flexibilització de la jornada. 
 
 La flexibilitat per començar la jornada diària de fins a 30 minuts després de l’horari habitual i 

que només podia afectar l’horari de permanència obligada (de 09:00h a 14:00h) en el cas de 
personal amb fills menors de 12 anys s’ampliarà al personal que tingui al seu càrrec un 
familiar, fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb discapacitat legalment 
reconeguda. 

 
 També, aquells empleats que tinguin la condició legal de discapacitat, podran començar la 

seva jornada fins a una hora diària després de l’inici de l’horari de permanència obligada. 
 
 
 
B.-  Flexibilitat horària recuperable. 
 
 S’establiran 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per assumptes personals 

sense justificació i supeditades a les necessitats dels serveis. Aquestes hores es gaudiran 
amb els mateixos criteris que el permís per assumptes personals i s’hauran de recuperar 
dins els 4 mesos següents al seu gaudiment i, com a màxim, fins el 15 de gener de l’any 
següent. 

 
 
 
C.- Tardes anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis. 
 
 Les tardes no recuperables anteriors a les dues festes locals i a la festivitat de Reis podran 

gaudir-se durant tot l’any i amb els mateixos criteris de gaudiment que el permís per 
assumptes personals. 

 
 
 
D.-  Dies de vacances que poden gaudir-se aïlladament. 
 
 S’ampliaran a 7 els dies de vacances que podran gaudir-se de manera independent i aïllada 

durant tot l’any natural. 
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