
ORDRE DE SERVEI 1/23, de 3 de febrer de 2023, sobre les modificacions horàries de la jornada laboral de 
l’ICAC que es produiran entre els dies 11 de gener de 2023 i el 10 de gener de 2024.

Setmanes amb modificacions horàries:

SETMANA DEL 9 AL 13 DE GENER DE 2023:  canvi de l'horari de la jornada reduïda de 35h. a ordinària de 37,5h.

horari dl. 9 dt. 10 dc. 11 dj. 12 dv. 13

Còmput 
teòric 

setmanal
horari ordinari 07:00 07:00 07:30 07:30 07:30 36.30

SETMANA DEL 3 AL 7 D'ABRIL: Divendres San

horari dl. 3 dt. 4 dc. 5 dj. 6 dv. 7

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 07:00 07:00 07:00 07:00 00:00 35.00 07.00 28.00

SETMANA DEL 10 AL 14 D'ABRIL: Dilluns de Pasqua Florid

horari dl. 10 dt. 11 dc. 12 dj. 13 dv.14

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 00:00 07:30 07:30 07:30 07:30 37.30 07.30 30.00

En compliment del que estableix l’annex 1 de l’Acord laboral de l’ICAC, aprovat el dia 23 de juliol de 2019, sobre
Jornada, horari i ordenació del temps de treball de l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica, es dicta aquesta Ordre de
servei.

Aquesta Ordre conté les modificacions horàries des del 11 de gener de 2023 fins al 10 de gener de 2024. També
conté el tancament de l'ICAC per vacances d'estiu i el tancament durant les festes de Nadal a Cap d'any. Es fixen
unes dates de tancament de l’Institut per a una millor eficiència de funcionament i és una mesura que es pren
d'acord amb el que estableixen els articles 10.2, 10.3 i 13.4 de l'esmentat Acord.

El canvi d'horari d'hivern (37,5h/setmanals) a estiu (35 h/setmanals) comença el dia 1 de juny i el canvi d'horari
d'estiu (35 h/setmanals) a hivern (37,5h/setmanals) comença el dia 1 d'octubre. A més, durant el període comprès
entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós inclosos, i durant la Setmana Santa, l'horari és de 35 h/setmanals.

D'acord amb l'article 10.2 de l’Acord, en les setmanes amb modificacions horàries s'haurà de complir el còmput de la
setmana especificat en les taules d'aquesta Ordre. A la vegada complir la prestació de serveis en horari obligat de 10
a 14h.

Finalment, cal fer constar que les modificacions horàries de l’any i la creació del dia verd han estat emparaulades
prèviament amb els representants del personal.

D’altra banda, atès que es dona la circumstància que en determinats dies del calendari laboral que se situen al mig
de diversos dies festius la presència a l’ICAC és molt baixa, es crea la denominació de dia verd que serà un dia en
què l’Institut estarà tancat però que el personal podrà fer teletreball o bé festa si disposa d’hores de vacances,
d’assumptes personals o bé de flexibilitat horària recuperable. Amb aquesta denominació es preveu afavorir l’estalvi
energètic i millorar l’eficiència dels serveis de l’Institut. Així doncs, els dies 13 d’octubre i 7 de desembre de 2023 es
consideraran dies verds.
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SETMANA DE L'1 AL 5 DE MAIG: Festa del treball

horari dl. 1 dt. 2 dc. 3 dj. 4 dv.5

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 00:00 07:30 07:30 07:30 07:30 37.30 07.30 30.00

NOTA: El dia 1 de juny comença l'horari d'estiu de 35h

SETMANA DEL 29 DE MAIG AL 2 DE JUNY: canvi de l'horari d'hivern a l'horari d'esti

horari dl. 29 dt. 30 dc. 31 dj. 1 dv. 2

Còmput 
teòric 

setmanal
horari ordinar 07:30 07:30 07:30 07:00 07:00 36.30

TANCAMENT DE L'ICAC PER VACANCES: DEL DIA 31 DE JULIOL AL 18 D'AGOS

SETMANA DE L'11 AL 15 DE SETEMBRE: Diada naciona

horari dl. 11 dt. 12 dc. 13 dj. 14 dv. 15

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 00:00 07:00 07:00 07:00 07:00 35.00 07.00 28.00

NOTA: El dia 2 d'octubre comença l'horari d'hivern de 37,5h

SETMANA DEL 9 AL 13 D'OCTUBRE: Festa Nacional d'Espanya

horari dl. 9 dt. 10 dc. 11 dj. 12 dv. 13

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 07:30 07:30 07:30 00:00 07:30 37.30 07.30 30.00

El divendres dia 13 es considera dia verd. És a dir, l'Institut romandrà tancat i tothom podrà fer teletreball 
o festa a càrrec d’hores de vacances, d’assumptes personals o bé de flexibilitat horària recuperable.

SETMANA DEL 30 D'OCTUBRE AL 3 DE NOVEMBRE: Tots Sants

horari dl. 30 dt. 31 dc. 1 dj.2 dv. 3

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 07:30 07:30 00:00 07:30 07:30 37.30 07.30 30.00

SETMANA DEL 4 AL 8 DE DESEMBRE: Constitució española i Immaculada Concepció

horari dl. 4 dt. 5 dc. 6 dj. 7 dv. 8

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinar 07:30 07:30 00:00 07:30 00:00 37.30 15.00 22.30

El dijous dia 7 es considera dia verd. És a dir, l'Institut romandrà tancat i tothom podrà fer teletreball 
o festa a càrrec d’hores de vacances, d’assumptes personals o bé de flexibilitat horària recuperable.
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DEL 15 DE DESEMBRE AL 10 DE GENER EL CÒMPUT SETMANAL ÉS DE 35h

SETMANA DE L'11 AL 15 DE DESEMBRE: canvi de l'horari de la jornada ordinària de 37,5 a 35h.

horari dl. 11 dt. 12 dc. 13 dj. 14 dv. 15
Còmput 
setmanal

horari ordinari 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37.00

SETMANA DEL 25 AL 29 DE DESEMBRE: de Nadal a Cap d'Any

horari dl. 25 dt. 26 dc. 27 dj. 28 dv. 29

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinari 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 35.00 35.00 00.00

L'ICAC tancarà els dies 27, 28 i 29. Es compensarà amb: 7h del dia 15/08, 7h del dia 24, 7h del dia 31.
El dia 26 de desembre és considera festiu amb caràcter recuperable (Ordre EMT/81/2022) i és compensa amb les hores de:
7h de les tardes anteriors als dies de: Sant Magí, Santa Tecla, Reis i 1h de St. Jordi.

SETMANA DE L'1 AL 5 DE GENER DE 2024: Festa de Reis 

horari dl. 1 dt. 2 dc. 3 dj. 4 dv. 5

Còmput 
teòric 

setmanal
Hores 

festives
Còmput de 
la setmana

horari ordinari 00:00 07:00 07:00 07:00 07:00 35.00 07.00 28.00

SETMANA DEL 8 AL 12 DE GENER DE 2024: canvi de l'horari de la jornada ordinària de 35 A 37,5h.

horari dl. 8 dt. 9 dc. 10 dj.11 dv. 12

Còmput 
teòric 

setmanal
horari ordinari 07:00 07:00 07:00 07:30 07:30 36.00

Taules d'hores de festius 

7h del dia 15 d'agost 7h per al dia 27 de desembre

7h de la vigilia del dia de Nadal 7h per al dia 28 de desembre

7h de la vigilia del dia de Cap d'any 7h per al dia 29 de desembre

2h de la tarda anterior al dia de Sant Magí 2h per al dia 26 de desembre

2h de la tarda anterior al dia de Santa Tecla 2h per al dia 26 de desembre

2h de la tarda anterior al dia de Reis 2h per al dia 26 de desembre

2,5h de la tarda de Sant Jordi 1h per al dia 26 de desembre 1,5h

Total d'hores de vacances 154 Total d'hores d'assumptes personals: 45,00

Hores disposades a l'agost 105 Hores festives previstes no compensades: 1,50

Hores a disposar 49 Hores d'assumptes personals totals: 46,50

Administrador de l'ICAC
(01-homogeneïtzació horària 2023.xlsx jpe)

Hores de vacances Hores d'assumptes personals

Hores previstes Hores compensades Hores pendents de compensar
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