
INSTRUCCIONS DE DESENVOLUPAMENT DE L’ARTICLE 4 DEL CALENDARI 
LABORAL (Procediment de control horari) 

Primera. Àmbit d’aplicació 

Aquestes instruccions són aplicables al personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat 
Jaume I. 

Segona. Registre horari 

En iniciar la jornada de treball el personal ha de registrar l’entrada marcant el número 1. En 
finalitzar la jornada, el personal ha de registrar l’eixida marcant el número 2. 

Si durant la jornada de treball es produeix una interrupció, s’ha de marcar el número 2 i en 
reiniciar l’activitat s’ha de marcar el número 1. 

A l’efecte del còmput horari el personal de torn de matí pot efectuar el registre d’entrada des de 
les 7.30 h i d’eixida fins a les 21.00 h. El personal de torn de vesprada pot efectuar el registre 
d’entrada des de les 8.00 h i d’eixida fins a les 22.10 h. 

El personal amb l’horari partit prestarà el seu servei segons les necessitats del lloc de treball. 

L’horari habitual del personal que presta el seu servei en horari de matí és de 08.00 a 15.00 h, i el 
de vesprada de 15.00 a 22.00 h, de dilluns a divendres. 

Tercera. Horari obligatori 

L’horari de treball obligatori per al personal en horari de matí és de 09.00 a 14.00 h, i el del 
personal en horari de vesprada és de 15.00 a 20.00 h.  

Quarta. Horari fora de torn 

El personal amb complement específic igual o superior a l’establert en l’article 4.2 del Decret 
175/2006, de 2 de novembre del Consell, segons el seu grup de titulació, ha de realitzar fora de 
l’horari del seu torn, un mínim de dues hores a la setmana, amb presència, el personal de torn de 
matí, almenys de 15.30 a 17.30 h, i el personal de torn de vesprada, almenys de 12.30 a 14.30 h.  

Cinquena. Serveis o unitats amb dos torns de treball 

Les persones responsables del serveis o unitats han de garantir la successió entre torns i l’hora de 
tancament, a les 22.00 h. 

Les persones responsables han de garantir uns serveis de qualitat en tota la franja horària.  

El personal que exerceix el seu treball en serveis o unitats que tenen establert torn de matí i torn 
de vesprada han de prestar el seu treball en el seu torn. Fora del torn poden treballar sempre que 
no distorsione o dificulte la feina del personal que treballa en el seu torn. 

Si els caps de servei o responsables d’unitats observen que es produeixen desviacions ho han de 
posar en coneixement de la Gerència perquè adopte les mesures pertinents per a restablir el normal 
funcionament del servei, prèvia negociació amb la representació sindical.  

  



Sisena. Incidències 

A l’efecte d’aquest procediment es consideren les següents incidències: 

α) Quan l’entrada o l’eixida s’efectue fora dels intervals establerts 

En aquest supòsit el personal ha de justificar al seu cap immediat aquesta incidència i aquest  

ha de remetre posteriorment la justificació al Servei de Recursos Humans. 

β) Quan els mitjans instal· lats per al seguiment del control horari estiguen fora de servei 

En aquest supòsit s’ha de seguir el procediment establert com «incidència horària» en l’e- 

UJIer. 

Setena. Consulta de saldos 

L’aplicació informàtica de procediment de control horari no sols registra diàriament l’horari 
realitzat sinó que informa de l’horari anual que s’ha de realitzar, del realitzat, i projecta 
estimacions d’horaris que s’han de realitzar segons les demandes que es realitzen.  

Vuitena. Hores realitzades fora de l’horari habitual a requeriment de la Universitat 

Les persones responsables de l’administració de la Universitat i els caps de servei, amb 
l’autorització de la Gerència mitjançant un escrit raonat, poden requerir el personal perquè realitze 
treballs fora del seu horari habitual. Aquestes hores seran compensades de la següent manera:  

Personal amb horari de matí: 

Es compensarà amb una hora efectiva cada hora treballada fins a les 20.00 h. 

Es compensarà amb dues hores efectives de treball cada hora treballada: 

1) A partir de les 20.00 h. 
2) Els dissabtes en els quals el personal no tinga obligació de treballar. 
3) Les vesprades dels divendres.  

Es compensarà amb dues hores i mitja de treball cada hora treballada:  

Els diumenges i dies festius. 

Personal amb horari de vesprada: 

Es compensarà amb una hora efectiva cada hora treballada des de les 12.00 h. Es 
compensarà amb dues hores efectives de treball cada hora treballada:  

1) Des de les 8.00 fins a les 12.00 h. 
2) Els dissabtes en què el personal no tinga obligació de treballar. 
3) Els matins dels dilluns. 

Es compensarà amb dues hores i mitja de treball efectives cada hora treballada: 

Els diumenges i dies festius. 

L’aplicació informàtica de procediment de control horari facilitarà que aquestes hores puguen ser 
registrades marcant el número 7 per a l’inici i marcant el número 8 per a la finalització, amb 
l’aprovació de la persona responsable i havent-se tingut en compte el seu valor segons l’horari i 
dia de realització; aquestes hores es restaran una vegada registrades del còmput horari anual que 
s’ha de realitzar. Quan siguen realitzades fora del seu lloc de treball, l’empleat o empleada públic 



ha d’enviar una incidència horària mitjançant l’e-UJIer. La incidència arribarà al seu responsable, 
que ha de comprovar-la i, en cas de conformitat, aprovar-la. Aquest registre s’ha de realitzar, com 
a molt tard, el primer dia hàbil següent a la realització. 

Novena. Hores realitzades fora de l’horari habitual amb financiació afectada 

Per al personal que realitze hores fora de l’horari habitual i aquestes son retribuïdes amb 
financiació afectada L’aplicació informàtica de procediment de control horari facilitarà que 
aquestes hores puguen ser registrades marcant el número 5 per a l’inici i marcant el número 6 per 
a la finalització, amb l’aprovació de la persona responsable. 

Desena. Consergeries en el períodes amb possibilitat de recuperació de treball 

En aquests períodes, en les Consergeries hi haurà com a mínim un Auxiliar de 
serveis/Coordinador per edifici més un altre més pera tot el campus per cobrir incidències. 
S’establirà un torn rotatiu entre el personal. 

Onzena. Oblit de fitxar 

Si un empleat o empleada públic s’oblida de marcar un dels dos registres del dia, l’aplicació li 
enviarà l’endemà un missatge perquè observe que no ha marcat el registre. En aquest cas ha 
d’enviar una incidència mitjançant l’e-UJIer en el qual es manifeste l’hora en què no es va marcar. 
Aquesta comunicació arribarà al seu responsable. L’aplicació donarà informació sobre la mitjana 
d’hores en què s’ha marcat en els últims cinc dies hàbils. 


