
Adaptació de l'horari per a conciliar
la vida laboral i familiar.

L'adaptació de la jornada de treball

Fins a l'any 2019, l'única possibilitat per a adaptar la jornada de treball per a 
conciliar la vida laboral i familiar era sol·licitar una reducció de jornada per 
cura d'un fill/a o familiar.

Però, després del Reial decret 6/2019 existeix una altra possibilitat recollida en 
l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors.

L'apartat 8é d'aquest article recull el següent dret:

Les persones treballadores tenen dret a sol·licitar les adaptacions de la 
duració i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de 
treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància, 
per a fer efectiu el seu dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Aquest dret és un dret de sol·licitar, no d'exigir. És a dir, la persona 
treballadora té la possibilitat de sol·licitar a l'empresa una adaptació de la 
jornada laboral, sense necessitar reduir-la, per a conciliar la vida laboral i 
familiar. No és un dret absolut i l'empresa pot negar-se si existeixen raons 
justificades que fan inviable eixa nova distribució horària.

La novetat d'aquesta nova possibilitat és que obliga l'empresa a negociar i, en 
cas de negativa, haver de raonar i justificar perquè nega la sol·licitud del 
treballador/a. Quant a la negativa, la legislació dóna bastant marge de 
maniobra a l'empresa perquè qualsevol raó objectiva podrà ser vàlida.

Finalment, serà de vital importància el que estableixen quant a la negociació 
d'aquest dret els convenis col·lectius, però en l'actualitat poc o res diuen al
ser un dret totalment nou.

Quan es pot sol·licitar aquesta adaptació de jornada?



L'estatut dels treballadors no és clar, ja que permet realitzar aquesta 
sol·licitud a l'empresa quan s'haja de conciliar la vida laboral i familiar.

Ara bé, si que concreta que en el cas que sol·licite l'adaptació de la jornada per 
a conciliar la vida familiar amb fills/es a càrrec del treballador/a, aquest dret es 
pot sol·licitar fins que els fills o filles complisquen dotze anys.

En definitiva, es pot sol·licitar sempre que es necessite conciliar la vida 
laboral i familiar per cura d’altres familiars fins a segon grau de 
consanguinitat (fills/es menors de dotze anys, avis, pares o germans). No és 
possible sol·licitar-la per a una qüestió personal, per exemple, no es desitja 
treballar la vesprada per a estar més temps amb la parella.

En qualsevol cas, la jurisprudència també ha admès aquesta possibilitat quan 
els fills/es tinguen més de 12 anys, com per exemple la sentència del Jutjat 
social número 1 de Valladolid de data de 22 de novembre de 2019.

Quina adaptació puc sol·licitar?

No existeix un límit.

En qualsevol cas, és evident que l'horari sol·licitat pel treballador/a ha de ser 
possible en relació amb l'activitat del centre de treball.

Per tant, el primer límit que podem indicar és l'horari d'obertura del propi centre 
de treball, així com l'horari d'altres companys de treball.

En segon lloc, l'horari també dependrà de les funcions del treballador/a i de les 
necessitats de l'empresa, en relació amb els clients, proveïdors, etc.

Puc sol·licitar el treball a distància?

Sí, es permet sol·licitar el treball a distància.

Qüestió diferent és que l'empresa puga oposar-se a aquesta mena de treball 
per qüestions organitzatives.

El contracte a distància és aquell en el qual es treballa en un altre lloc diferent 
al centre de treball de l'empresa, normalment el domicili del treballador/a.

Com he de sol·licitar-ho? Quin és el procediment? M'ha
de contestar l'empresa?

En primer lloc caldria revisar el conveni col·lectiu, però com hem indicat al 
començament d'aquest article, com aquest és un dret nou, cap conveni tindrà 
regulat en l'actualitat la forma de sol·licitar-lo.

En absència d'aquesta regulació, el treballador/a ha de seguir el següent 
procediment:

1. Sol·licitar a l'empresa l'adaptació de la jornada de treball. No és 
necessari per escrit, encara que sempre és recomanable. 



2. L'empresa, per part seua, obrirà un procés de negociació amb el 
treballador/a, durant un període màxim de trenta dies.

3. Finalitzada la negociació, o el termini de trenta dies, l'empresa 
comunicarà per escrit al treballador/a l'acceptació de la petició, o 
plantejarà una proposta alternativa o manifestarà la negativa a qualsevol
canvi.

En cas que l'empresa negue el dret, la resposta de l'empresa estarà obligada a 
fonamentar les causes i raons objectives per les quals s'oposa.

Si l'empresa no contesta, hem d'entendre que s'oposa al dret i hem de 
presentar una demanda. Mai és convenient decidir de manera unilateral 
canviar l'horari de jornada si no tenim l'aprovació expressa i per escrit de 
l'empresa.

Què passa si no aconseguim una acord amb l'empresa 
o no ens contesta?

Manca d’acord o contestació, existeix un mecanisme judicial especial recollit en
l'article 139 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

En aquest procediment, s'ha de presentar demanda en el termini 
improrrogable de 20 dies hàbils des de la negativa de l'empresa (o des que 
hagen transcorregut els 30 dies i no existeix resposta per part de l'empresa).

En aquest cas, no és necessari presentar una papereta de conciliació.

El juí, que tindrà caràcter preferent sobre altres matèries, serà resolt ponderant 
les raons de cadascun. És possible que un jutge negue el dret si l'empresa 
acredita de manera objectiva que és impossible modificar o adaptar la jornada 
de treball.

Quan finalitza l'adaptació de la jornada?

L'adaptació de la jornada, excepte pacte en contra, hauria d'acabar quan 
finalitze la causa que va motivar la sol·licitud. En aquest cas, tornaria a la 
jornada que realitzava anteriorment.

Per quines raons pot negar-se l'empresa?

Com hem indicat al llarg d'aquest article, el treballador/a és qui té el dret a 
adaptar la duració i distribució de la jornada de treball, però l'elecció de la 
duració i distribució de la jornada no li correspon al treballador/a en exclusiva, 
sinó que és necessari l'acord previ amb l'empresari.

La jurisprudència considera, (a tall d'exemple la Sentència del TSJ de Navarra 
de 23 de maig de 2019), que pot justificar la negativa a l'horari sol·licitat per 
alguna de les següents causes:

 Que no pot trobar un substitut/a per a aquest treballador/a en aquest o 
un altre horari que sol·licita conciliar.



 Que una part important de la plantilla està sol·licitant el mateix dret.
 Que la funció exercida pel treballador/a posseeix una importància 

estratègica dins de l'empresa difícilment substituïble.

En aquest cas, l'obligació de l'empresa és intentar, en la mesura que siga 
possible, oferir algun tipus d'alternativa al treballador/a perquè el dret que té
de conciliar la vida familiar i laboral no quede buit de contingut.

Quins avantatges o beneficis té respecte a la 
reducció de jornada per cura d'un fill/a?

El primer avantatge més clar és evident, al no existir reducció de jornada, no
existeix reducció de salari. Es cobra el mateix, ja que es treballen les 
mateixes hores.

L'únic desavantatge és que no es gaudeix de la protecció que es té amb una 
reducció de jornada que expliquem ací, no es gaudeix d'una protecció enfront 
de l'acomiadament com si es té amb una reducció de jornada.

És a dir, l'acomiadament no serà declarat nul per estar gaudint d'una 
adaptació de la jornada. És a dir, encara que no es tinga causa, es podrà 
acomiadar al treballador/a abonant en el seu cas la indemnització per 
acomiadament improcedent.

Què és el que està determinant la 
jurisprudència?

La jurisprudència analitza cada cas de manera concreta, valorant les 
necessitats de l'empresa i del treballador/a per a avaluar la possibilitat de 
concedir l'adaptació sol·licitada.

A diferència de la reducció de jornada, en aquest cas, el treballador/a no té una
preferència sobre l'horari sol·licitat, per la qual cosa la jurisprudència està 
denegant bastants demandes sempre que l'empresa al·legue alguna raó 
objectiva per a això. 

El problema d'açò, és que moltes vegades la persona treballadora desconeix 
les raons, ja que l’empresa incompleix la seua obligació de negociar, per tant, 
desconeixerà les vertaderes raons fins a arribar al juí.

El més important és que el treballador/a intente acreditar en el juí les raons per 
les quals sol·licita o és necessària la reducció.
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