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MODIFICACIÓ DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
 
 
 
Ahir dijous 10 d’abril es va publicar al DOGC el Decret 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es 
modifica 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. Decret que, de manera unilateral, 
ha aprovat el Govern. 
 
Tot seguit us resumim les modificacions introduïdes. 
 
 
Art. 8, Horari Ordinari. 
 

- L’horari de permanència obligada continua sent de 9 a 14 hores, i el temps restant 
de la jornada diària és de còmput i recuperació setmanal, encara que, per 
necessitats del servei, el cap de la unitat orgànica podrà requerir la presència 
efectiva del seu personal en una determinada franja horària sempre amb un 
preavís de 3 dies hàbils. (Continuen sent vigents les limitacions d’un mínim de 30 
minuts de descans en jornades superiors a 7 h 30 min i d’un màxim de 9 h 30 min 
de treball diaris). 

 
 
Art. 9, Flexibilitat horària per motius de conciliació. 
 

- Durant l’horari de permanència obligada (de 09:00 a 14:00 h), el personal amb fills 
menors de 12 anys o amb familiars de primer grau amb discapacitat i al seu càrrec 
disposarà fins a 30 minuts (1 h en cas de personal amb la condició legal de 
discapacitat) de flexibilitat horària. Aquest temps deixat de treballar haurà de ser 
recuperat setmanalment. 
 

- Aquesta flexibilitat podrà ser efectuada pel personal amb horari especial sempre i 
quan sigui autoritzat pel Secretari o Secretària General del Departament on presti 
serveis. 
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Art. 14, Dies festius i dies i tardes no recuperables. 
 

- Els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant Jordi només s’han de 
mantenir els serveis essencials i tindran el caràcter de no recuperables; si 
coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la DG Funció Pública dictarà les 
instruccions oportunes per a la seva compensació horària. 
 

- Les tardes anteriors a les dues festivitats locals i/o a la festivitat de Reis són no 
recuperables i es podran gaudir durant tot l’any com si fossin assumptes personals. 

 
 
Art. 14 bis, flexibilitat horària recuperable 
 

- S’estableixen 25 hores anuals de flexibilitat horària recuperable per assumptes 
personals i sense justificació, supeditades a les necessitats de serveis. Aquestes 
hores es gaudiran amb els mateixos criteris que el permís d’assumptes personals i 
s’hauran de recuperar abans del seu gaudiment o durant els quatre mesos 
següents (com a màxim fins el 15 de gener de l’any següent). 

 
 
Art. 18, Còmput de les vacances 
 

- Si les vacances es gaudeixen en períodes fraccionats, el còmput total de vacances 
és de 22 dies hàbils per cada any complert de servei. D’aquests 22 dies, 7 dies de 
vacances es podran gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any, 
sempre d’acord amb les necessitats dels serveis. 

 
 
Art. 19, Permís per assumptes personals. 
 

- Es suprimeixen els dies addicionals d’assumptes personals per antiguitat i 
s’actualitzen a 4 els dies de permís per assumptes personals per cada any 
complert de servei. La durada mínima del gaudiment continua sent de 30 minuts i 
es poden acumular a les vacances. 
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