
SOL·LICITUD DE LACTÀNCIA/REDUCCIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL PER TENIR CURA D’UN FILL/A 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT: 
COGNOMS I NOM: DNI: CORREU ELECTRÒNIC: 

ADREÇA POBLACIÓ CP TELÈFON LLOC DE TREBALL: 

NOM I COGNOMS FILL/A DATA NAIXEMENT/ADOPCIÓ O ACOLLIMENT 

TIPUS LACTÀNCIA/REDUCCIONS DE JORNADA (1) :
Jornada diària DATA INICI DATA FINAL 

LACTÀNCIA FILL/A MENOR 1 ANY 
Compactació lactància 4 setmanes 

1 hora diària fins que el fill/a compleixi 12 mesos (2) Reducció 1h 

CURA FILL/A MENOR 6 ANYS 
Reducció 1/3 jornada amb el 80% retribucions 4h 40 minuts diaris 

Reducció ½ jornada amb el 60% retribucions 3h 30 minuts diaris 

CURA FILL/A  FINS A 12 ANYS amb la reducció proporcional de les retribucions 
Reducció 1/3 de la jornada 4h 40 minuts diaris 

Reducció ½ jornada 3h 30 minuts 

Reducció 1/7 de la jornada 6 hores diàries 

DESCRIPCIÓ HORÀRIA DE DILLUNS A DIVENDRES: * 
Reducció 1/7 
de la jornada Matí: de 08:00h a 14:00h Tarda: de 14:00h a 20:00h 

Reducció 1/3 
de la jornada 

M1: de 08:00h a 12:40h M2: de 09:00h a 13:40h M3: de 09:30h a 14:10h 

T1 Crai: de 14:20h a 19:00h T2 Crai: de 15:30h a 20:10h 

T3 Cons: de 14:30h a 19:10h T4 Cons: de 17:00h a 21:40h

Reducció ½ 
de la jornada 

M1: de 09:00h a 12:30h M2: de 10:15h a 13:45h 

T1: de 14:30h a 18:00h T2: de 17:15h a 20:45h T3: de 16:00h a 19:30h 

*Consultar al Reglament sobre la gestió de la presència dels treballadors del PAS de la URV les franges de presència obligada i de flexibilitat.

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

- que la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no durant e l període de reducció de jornada.
En cas de tenir una autorització de compatibilitat, aquesta restarà suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la reducció.

La persona interessada Conformitat de la persona responsable de la unitat 

         (Signatura)  (Signatura i nom i cognoms de qui signa) 

_______________, _____de/d' ______________ de 202_ 

Documentació: 
- Fotocòpia del llibre de família o document equivalent, o certificat del Registre Civil

(1) La reducció s’atorgarà per períodes d’un any a excepció de que el fill/a compleixi els  6 o 12 anys abans dels 12 mesos de la petició.
La renúncia de la reducció de jornada abans del compliment d’un cicle complet de 12 mesos comportarà treballar les hores de reducció de
jornada d’estiu i de vacances que no s’han meritat.
(2) El gaudiment diari de la lactància no cal especificar-la en l’horari

GERENT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI        N5 URV.L14.03.03 

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu 
s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de Gestió administrativa i econòmica del personal i recursos humans, la finalitat del qual és la gestió administrativa i econòmica de tot el 
personal de la URV. Aquestes dades seran cedides a la Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal d'Administració Tributària, Catalunya Caixa, MATT, MUFACE, 
empresa auditora guanyadora del concurs anual per realitzar l'auditoria, Institut Estatal d'Estadística, Institut Català de Col·locació, DURSI i Consell de Coordinació Universitària. 
Tanmateix podran ser objecte de les cessions previstes a les lleis. 

El responsable d’aquest fitxer és el/la Gerent de la URV. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s’escau, cancel·lar les vostres dades i a  oposar-vos al seu tractament, en les 
condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit o formulari dirigit al Servei de Recursos Humans de la URV,  amb domicili a 
Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. 
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