
Aplicació dels acords referents a l'horari del P.A.S. Funcionari 

• Acords horaris PAS funcionari 

• Acords horaris PAS laboral 

• Reducció d'estiu 

El passat 28 de setembre es va signar el pre-acord entre la Gerència i la Junta de Personal 

d'Administració i Serveis de la UB, el qual, una vegada ratificat en assemblea, posà punt i 

final a les negociacions per a la reducció de l'horari setmanal per aquest col·lectiu de 37h 

30m, fins ara vigent, a 35h. 

Per tal d'informar dels aspectes pràctics i organitzatius que aquest acord comporta es difon 

aquest full informatiu que conté els apartats següents: 

Índex d'apartats del full informatiu: 

• 1 - Data d'entrada en vigor 

• 2 - Blocs horaris de la jornada bàsica de matí. 

• 3 - Blocs horaris de la jornada bàsica de tarda. 

• 4 - Representació gràfica d'ambdós horaris. 

• 5 - Aspectes generals de l'aplicació del nou horari. 

• 6 - Situacions especials. 

• 7 - Horari d'estiu (juny, juliol i agost). 

• 8 - Reproducció del document que recull l'acord. 

1 - Data d'entrada en vigor 

La data d'inici de vigència de les noves pautes horàries serà el proper dia 23 d'octubre. 

2- Blocs horaris de jornada bàsica de matí 

Durant el període comprès entre els mesos d'octubre i maig, els blocs horaris del personal 

esmentat que realitza la jornada bàsica durant el matí, seran els següents: 

Matí: entrada: de 8h a 9h 30m (1,5h de flexibilitat) 

  sortida: de 14h 30m a 15h 30m (1h de flexibilitat) 

Tarda: entrada: de 15h 30m a 16h 30m (1h de flexibilitat) 

  sortida: de 18h a 19h (1h de flexibilitat) 

3- Blocs horaris de jornada bàsica de tarda 

Durant el període comprès entre els mesos d'octubre i maig, els blocs horaris del personal 

esmentat que realitza la jornada bàsica durant la tarda, seran els següents: 

  



  

Tarda: entrada: de 14h a 15h 30m (1,5h de flexibilitat) 

  sortida: de 20h 30m a 21h 30m (1h de flexibilitat) 

Matí: entrada: de 10h 30m a 11h 30m (1h de flexibilitat) 

  sortida: de 13h a 14h (1h de flexibilitat) 

4 - Representació gràfica d'ambdós horaris 

  

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA 
JORNADA BÀSICA DE MATÍ 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LA 
JORNADA BÀSICA DE TARDA 

  

5 - Aspectes generals de l'aplicació del nou horari 

S'estableix l'obligatorietat de treballar, com a mínim, una tarda o un matí, segons es tracti 

de jornada bàsica de matí o de tarda, respectivament. La durada mínima, ininterrompuda, 

d'aquesta tarda o matí serà de 2h i 30m. 



La pausa per dinar al final de la jornada de matí, quan s'hagi de fer una tarda o en el cas 

corresponent a jornada bàsica de tarda, tindrà una durada mínima de 30m. Es recorda que 

aquesta pausa ha d'ésser registrada en els marcatges horaris. 

El període màxim treballat de manera ininterrompuda durant el matí, en jornada bàsica de 

matí, o durant la tarda en la corresponent a la tarda, serà de 6h 30m. 

La suma dels dos períodes de treball durant un dia (matí i tarda) no podrà excedir les 10h. 

S'estableix la possibilitat de variació en el saldo horari de (+/-) 2h/setmanals. 

6 - Situacions especials 

Els horaris del personal subaltern es mantindran com a l'actualitat, atès que ja realitzen 35h 

setmanals (32h 30m de dilluns a divendres i, a l'any, 11 guàrdies de 7h). 

L'horari del personal de Biblioteques tindrà les mateixes pautes que les esmentades en els 

altres punts, amb les excepcions que per motiu de servei s'hagin d'establir (p.e.: obertura de 

biblioteques a les 8h del matí). 

Els funcionaris i les funcionàries amb circumstàncies excepcionals (fills amb minusvàlues 

importants, etc) poden demanar alguna excepció en el compliment de les pautes d'aquest 

horari bàsic a la Gerència, amb l'informe previ del/de la Vicegerent o del/de la Cap de 

Servei. 

El personal que en virtut dels acords assolits l'any 1987 realitza en l'actualitat horari de 35h 

podrà continuar fent el mateix horari. 

7 - Horari d'estiu (juny, juliol i agost) 

Les pautes horàries durant els mesos d'estiu seran les següents: 

JUNY 

Compliment horari setmanal: 35h. 

 

Possibilitat de realitzar-lo en jornada continuada de 8 a 15h o de 14 a 21h, 

segons es tracti de jornada bàsica de matí o tarda, respectivament. 

 

S'estableix, amb caràcter general, una flexibilitat horària de 20m a l'entrada, 

que caldrà recuperar-la a la sortida el mateix dia. 

JULIOL I 

AGOST 

Compliment horari setmanal: 30h. 

 

La jornada diària de 6h haurà d'ésser compresa en els marges següents: 

  

- Jornada bàsica matí: de 8h a 15h. 

- Jornada bàsica tarda: de 14h a 21h. 

 


