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Distribució irregular de la jornada de treball 

 
Estem vivint moments de canvi que obliguen a una forta imaginació per mantenir atractiva 
l'oferta dels serveis que oferim. L'actual normativa laboral permet distribuir, de manera 
irregular al llarg de l'any, el 10 % de la jornada de treball, encara que prèviament no s'hagi 
arribat a cap pacte entre les parts o no ho indiqui el Conveni. Això és així, però amb algunes 
limitacions: 

 
No hi ha cap problema a treballar 1 hora més cada dia durant el mes de juliol, sempre que s' 
apliqui la mateixa reducció el setembre, però... 

 
a) Si una treballadora ha pactat una jornada reduïda de 4 hores/dia per "guarda legal" dels 
seus fills, no li podem demanar que faci 5 hores, perquè aquesta decisió és voluntària per 
part del treballador. 

 
b) Si vostè pretén obrir els dissabtes, possiblement tindrà dificultats perquè es tracta d'una 
modificació substancial de les condicions laborals i el treballador s'hi oposarà. Si, pensant en 
el futur, es planteja la necessitat d'obrir algun dissabte per atendre una part dels seus 
pacients, especifiqui-ho en el Contracte de Treball, indicant que la jornada serà distribuïda de 
dilluns a dissabte segons les necessitats del servei, tot respectant, lògicament, els descansos 

reglamentaris.   
 
 

Bases de cotització pensant en la jubilació 

 
Pel que fa a aquest punt, també sovintegen els canvis en la normativa a l'hora d'aplicar els 
criteris de càlcul i accés al cobrament d'una pensió. Cadascú pot tenir la seva opinió quant al 
desenllaç (que molt a pesar nostre estarà sota revisió permanent, atès el desfasament entre 
el nombre de cotitzants actius i l'allargament de l'esperança de via), però el nostre consell és 
que mentre "observem" el fenomen economico-polític d'aquest tema, no demorem la posada 

en marxa de solucions privades d'estalvi orientades exclusivament per cobrir les nostres 
necessitats després de la jubilació (plans de pensió, plans de previsió assegurada, 
assegurances d'estalvi, etc.). En alguns casos, el benefici fiscal a curt termini és molt atractiu 
i, sobretot, generem una bossa complementària a la pensió (reduïda?) que cobrarem. 
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