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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LES HORES EXTRAORDINÀRIES I EL 

PERLLONGAMENT DE LA JORNADA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL 

 

Es recorda al personal laboral de la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments que, de conformitat amb el que estableix l’article 37 de la LLEI 1/2021, del 

29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, pel que fa 

la realització d’hores extraordinàries, s’hauran de compensar amb hores de lliure 

servei, d’acord amb les equivalències vigents, és a dir, a raó d’1 hora i 30 minuts o d’1 

hora i 45 minuts per hora treballada, segons els casos. 

 

Només amb caràcter excepcional, sempre que es disposi de crèdit pressupostari 

adequat i suficient i en aquells supòsits que estiguin expressament autoritzats pel 

secretari general es podran compensar econòmicament. 

 

Cal tenir en compte que, tal i com preveu l’article 19 de la Llei esmentada no es pot 

prendre: “[...] cap iniciativa legislativa o administrativa que comporti creixement de despesa 

pública pressupostada si no es proposen, a l’hora, els recursos addicionals necessaris o les 

reduccions proporcionals de despesa amb l’especificació pressupostària corresponent. Les 

resolucions i els acords que s’adoptin en incompliment d’aquest precepte, són nuls de ple 

dret.” 

 

En cas que el personal laboral hagi de perllongar amb caràcter excepcional  la seva 

jornada de treball i, aquest fet, comporti que entre una jornada de treball i la següent no 

hagi un mínim de 12 hores, els/les treballadors/es hauran d’incorporar-se més tard a la 

següent jornada de treball perquè cal respectar el descans preceptiu de 12 hores entre 

una jornada de treball i la següent. 

 

Respecte les hores de jornada laboral que es deixen de treballar com a conseqüència de 

la incorporació més tard al lloc de treball, la persona treballadora, si disposa d’hores a 

compensar, les podrà descomptar d’aquestes hores. Tanmateix, també podrà demanar 

que se li reprogramin aquestes hores de treball en comptes de la compensació. 

 

Si en el moment de la incorporació a la jornada de treball resten 1/3 de la mateixa o 

menys hores per a la seva finalització, el treballador/a podrà demanar no incorporar-se i 

que la totalitat de la jornada de treball es reprogrami en un altre dia. 
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