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Acord entre el Vicerectorat d’Administració i Organtizació i la 
Gerència, i la Junta i el Comitè d’Empresa del Personal 
d’Administració i Serveis de la Universitat de Barcelona, sobre 
horaris de prestació del servei i sobre jornades i horaris de treball 
del PAS de la UB 
 
Barcelona, 
 
REUNITS: 
 
D’una part, ... 
 
I d’altra banda, .... 
 
EXPOSEN: 
 
Que l’objecte d’aquest Acord es homogeneïtzar i garantir els horaris de prestació 
del servei de les diferents unitats de la UB, així com afavorir una millor 
conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, en la línia del que disposa 
l’article 14 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
mantenint el nivell de la qualitat del servei i d’acord amb el compliment de la 
jornada determinada legalment. 
 
És amb aquest objectiu, que totes dues parts. 

 
ACORDEN: 
 
Aprovar la jornada laboral i els horaris de treball del personal d’administració i 
serveis de la Universitat de Barcelona. 
 
 
1. Jornades de treball 
 
La jornada de treball ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu en 
còmput setmanal, de dilluns a divendres. Aquesta distribució setmanal varia en 
els llocs de treball amb horari especial, com els de cap de setmana i els 
continuats de matí/tarda i onze dissabtes a l’any. 
 
Durant els mesos de juliol i agost la jornada ordinària serà de 35 hores de treball 
efectiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres, o la proporció que 
correspongui en el cas de jornades reduïdes o parcials. 
 
Criteris d’homogeneïtzació de jornades 
 
Amb la finalitat d’homogeneïtzar el còmput setmanal de les diferents jornades, 
s’apliquen les equivalències següents: 
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a) En jornada ordinària: 
Els dies festius i els dies no recuperables equivalen a 7 hores i 30 minuts. Durant 
el període d’estiu (mesos de juliol i agost), els dies festius i els dies no 
recuperables equivalen a 7 hores. 
 
b) Pel que fa a les jornades reduïdes o parcials, s’apliquen les corresponents 
equivalències proporcionals. 
 
Pausa 
 
El PAS que du a terme una jornada igual o superior a sis hores diàries 
continuades disposa, durant la seva jornada de treball, d’una pausa de 30 minuts 
computable com de treball efectiu. 
La pausa es gaudeix durant l’horari de permanència obligatòria i amb la garantia 
que els serveis queden coberts. 
 
 
2. Horaris de treball 
 
Els horaris establerts en aquest document estan subordinats a les necessitats i 
al bon funcionament dels serveis, i es poden realitzar sempre que se’n garanteixi 
una prestació adequada i es compleixin els horaris establerts al punt 3. 
 
Horari de matí: 
 
S’estableixen el marges de flexibilitat següents: 
 
- Flexibilitat a l’entrada: de 7.45 a 9.30h  (1h 45m de flexibilitat) 
 
El personal encarregat de l’obertura d’edificis iniciarà la seva jornada a les 7.30h 
 
- Flexibilitat a la sortida: de 14.30 a 15.30h  (1h de flexibilitat) 
 
Horari de tarda: 
 
S’estableixen els marges de flexibilitat següents: 
 
- Flexibilitat a l’entrada: de 13.30 a 14.30h  (1h de flexibilitat) 
 
- Flexibilitat a la sortida: de 21h a 22h (1h de flexibilitat) 
 
El personal encarregat del tancament d’edificis finalitzarà la seva jornada a les 
22h. 
 
L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant la permanència obligada del 
personal, tot respectant la cobertura del servei. Es combinaran els torns de matí i 
de tarda per tal de cobrir l’horari de servei. 
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Permanència obligada: 
 

- Horari de matí de 9h 30m a 14h 30m. 
- Horari de tarda de 14h 30m a 21h 

 
 
Horari de matí     Horari de tarda 
 

7h 45m 
 
 
 
9h 30m 

  
Marge d’entrada matí 
 
 
 
 
 
 
Presència obligada 

 13h 30m 
 
14h 30m 

  
Marge d’entrada tarda 
 
 
 
 
 
 
Presència obligada 

   

     

   
 
 
 
Marge de sortida matí 

    
 
 
 
Marge de sortida tarda 

14h 30m 
 
 
15h 30m 

  21h 
 
 
22h 

 

 
 
En el cas de les reduccions de jornada, en la sol·licitud s’ha de concretar la 
manera d’aplicar aquesta reducció sobre el règim horari propi, d’acord amb les 
necessitats del servei. 
La jornada laboral diària no pot superar les 7 hores i 30 minuts continuats, sense 
un descans obligatori per dinar, de 30 minuts com a  mínim. 
Després del descans obligatori, que ha d’ésser enregistrat en els marcatges 
horaris, s’ha de prestar serveis com a mínim durant 1 hora, i la jornada diària 
total no podrà superar  les 9 hores i 30 minuts. 
 
S’estableix la possibilitat de variació en el saldo horari de (+/-) 2h setmanals. 
 
Quan el temps dedicat a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral afecti 
l’horari de permanència obligada, és necessària la comunicació prèvia al cap de 
la unitat, i s’ha de garantir la correcta prestació del servei.  

 
Horari especial 
 
La relació de llocs de treball preveu la realització d’un horari especial per a 
determinats llocs de treball.  
 
S’acorda que els llocs de treball amb nivell de destinació 22 o superior en el cas 
de personal funcionari, i amb CLT J o superior en el cas de personal laboral, així 
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com els llocs de secretari/ària de gerència i d’òrgans de govern, tinguin 
disponibilitat horària. 
 
Compensació horària  
 
Quan per necessitats del servei el PAS hagi d’allargar la seva jornada laboral,  
aquestes hores treballades de més es poden compensar  en tants dies lliures de 
servei com proporcionalment corresponguin, a raó d’un dia per cada 7 hores i 30 
minuts treballats, mitjançant el permís per absència per compensació horària. 
S’estableix una pausa mínima de 30 minuts entre la jornada ordinària  i 
l’extraordinària, que s’haurà d’enregistrar en els rellotges de fitxar. 
 
 
3. Horaris de prestació del servei de les unitats 
 
S’estableixen els següents horaris mínims de prestació de servei per part de les 
unitats: 
 
Secretaries d’Estudiants i Docència: 
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h 
Dimarts i dijous de 15.30 a 18.00h 
 
Punts d’Informació dels Centres: 
De dilluns a divendres de 8 a 21h (*) 
 
*Aquest horari no inclou l’obertura i tancament dels edificis. 
 
Biblioteques: 
De dilluns a divendres de 8 a 21h 
 
Secretaries d’Òrgans de Govern i Gerència: 
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h 
De dilluns a dijous de 15.30 a 19h 
 
Resta de serveis: 
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.30h 
Dimecres de 15.30 a 17.30h 
 


