REDUCCIÓ DE JORNADA
PER CURA D’UN MENOR AMB MALALTIA GREU
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
• Funcionari de carrera
• Interí
DURADA:
• El temps necessari per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el
tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o per qualsevol altra malaltia greu de
llarga durada que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i
permanent.
• La reducció de jornada serà prorrogable, però s’haurà de renovar presentant una sol·licitud
adreçada al director dels serveis territorials de què depengui, annexant el certificat mèdic on
consti que es manté l’ingrés o la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor

RETRIBUCIONS:
• Es cobren les retribucions íntegres.
OBSERVACIONS:
• Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim en un 50 % de la seva durada.
• Correspon a la persona interessada d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb el
director del centre determinar el percentatge de la reducció de jornada a què vol acollir-se, tot i
això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 90%.
• En qualsevol cas, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat
l’esmentada reducció.

NORMATIVA:
•
Disposició final vigèsima tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23
de desembre de 2010) que modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), incorporant l’apartat e) a l’article 49.
•
Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol (BOE 182, de 30 de juliol de 2011)
•
Resolució ENS/1253/2012, de 27 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1233/2011,
d’11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de
personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics
dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 6160, de 29
de juny)
•
Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014,
publicats el dia 29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de
personal docent i a l’apartat de Normativa.
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PERSONAL DOCENT

SOL·LICITUD:
•
Model normalitzat, amb la documentació següent
a) Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del
Registre Civil.
b) Certificat mèdic on consti la durada prevista de l’ingrés hospitalari i la necessitat de cura
directa, contínua i permanent del menor.
c) Declaració jurada o promesa segons la qual l’altre progenitor no gaudeix d’aquesta
reducció pel mateix fill o filla.
d) Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.

