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REDUCCIÓ DE JORNADA
En matèria de reducció de jornada s’aplicarà la Llei 8/2006, de 5 de
juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
Les reduccions de jornada són incompatibles amb l’autorització de
compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finament del termini de la
reducció. No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones
pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i
sense que el termini global superi l’establert com a màxim.
1. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda.
Els empleats i les empleades amb una discapacitat legalment
reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en
centres públics o privats, tenen dret a una reducció de jornada de
treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua
de llurs retribucions íntegres. Per gaudir d’aquesta reducció de
jornada cal un informe del servei mèdic corresponent que
justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada
aproximada i la necessitat que es dugui a terme en l’horari
laboral.
2. Reducció de jornada d’un terç o de la meitat amb dret al 80 % o al
60 % de les retribucions.
Els empleats i les empleades poden gaudir d’una reducció d’un
terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del
80 % o del 60 % de la retribució, respectivament, en els supòsits
següents:
a) Per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre
que se’n tingui la guarda legal.
Aquest permís podrà gaudir-se de forma compactada
durant el primer any.
b) Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica,
física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,
sempre que se’n tingui la guarda legal.
c) Perquè tinguin a càrrec un familiar, fins al segon grau
de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o
disminució reconeguda igual o superior al 65 % o amb un

grau de dependència que li impedeix ser autònom/a, o que
requereix dedicació o atenció especial.
d) Les dones víctimes de la violència de gènere, per fer
efectiva llur protecció o llur dret a l’assistència social
íntegra.

3. Reducció de jornada amb disminució proporcional de les retribucions.
Se’ns perjudici de l’establert al punt 2.a), els empleats i les
empleades que per raons de guarda legal tinguin a la seva cura
un/a menor de dotze anys, tindran dret a una reducció d’un terç o
de la meitat de la jornada, amb la reducció proporcional de
retribucions.
Només si les necessitats del servei ho permeten, aquesta
reducció pot ser d’altra fracció de jornada, que ha de ser en
qualsevol cas entre una vuitena part i la meitat de la jornada.

