
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI LABORAL DEL PAS 2017 

 

 

2. Comput anual de la Jornada laboral 

2. Dels 365 dies de l’any cal restar els següents: 

d. I, a banda, 

- 6 dies per permisos per assumptes propis, més els que corresponen per 

antiguitat. 

- Els dies 24 de desembre (diumenge) i 31 de desembre (diumenge), que estan 

exempts d’assistència al treball i es traslladen als dies 26 de desembre (dimarts) 

i 27 de desembre (dimecres). 

- 12,5 hores pel fet que l’horari especial aplicable els dies 17, 22, 23, 24 i 27 de 

març limita la jornada a 5 hores1. 

- El dia 21 de març, dimarts de Magdalena, que és dia exempt d’assistència al 

treball amb motiu de les festes de la Magdalena2. 

- 2,5 hores per cadascuna de les setmanes del període juliol-agost (9 setmanes), 

per la setmana de Pasqua i una de les setmanes compreses en període de 

vacacions escolars de Nadal, Any nou i Reis; és a dir, un total de 27,5 hores3. 

- 105 dies corresponents a dissabtes i diumenges. 

3. Restant de 365 els 144 dies de vacances, festius o dies exempts d’assistència, a set 

hores i trenta minuts de treball efectiu, i les hores corresponents a jornades especials 

(40 hores), el treballador hauria de fer 1.617,5 hores anuals de treball. Si tenim en 

compte els dies de permís per assumptes propis, que en poder agafar-se en dia amb 

treball de matí i vesprada computen per 9,5 hores, el còmput anual d’hores de treball 

efectiu és de 1.560,5 hores. Els treballadors que, per antiguitat, tinguen dret a gaudir 

de dies addicionals de permís per assumptes propis veuran reduït aquest còmput anual 

en 9,5 hores per cada dia de permís per assumptes propis addicional i en 7,5 hores per 

cada dia de vacances addicional. 
 

  

                                                           
1 Circular 2/2017, de 6 de març, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’informa del règim jurídic aplicable a la 

jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2017 
2 Circular 2/2017, de 6 de març, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’informa del règim jurídic aplicable a la 

jornada i horari de treball de la setmana de festes de la Magdalena de l’any 2017 
3 Article 14, punt 4 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel que es regulen les condicions de treball del personal 

al servei de l’administració del Consell 



8. Prestació de serveis indispensables en períodes especials  

La Gerència, prèvia negociació amb el representants dels treballadors, fixarà els serveis 

indispensables que caldrà prestar en els períodes de tancament de la Universitat, amb 

possibilitat de recuperació de treball o d’horari reduït, així com el nombre mínim 

d’efectius necessaris i els horaris per a prestar aquests serveis. 

En qualsevol cas, en els períodes on la universitat està oberta, els responsables de les 

unitats han d'assegurar que es presta adequadamente el servei. 

 


