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Què passa amb la jornada d’estiu quan estem 

desplaçats en el client? 
 
 
A falta de menys de 15 dies per a l’inici de la jornada d’estiu estem, una vegada més, amb 
el ball d’horaris de tots els anys. Aquest any, com en els anteriors, la Secció Sindical de 
CCOO rebem innombrables consultes sobre l’obligatorietat de complir un horari que no 
contempla la jornada d’estiu o, simplement, no és el mateix que el de Sogeti. 
 
Sobre això, el Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya no contempla l’obligatorietat 
de realitzar l’horari del client. De fet, el nostre conveni, en el seu article 27, diu: 
 
“Les empreses distribuiran els horaris concrets de treball amb la participació, 
legalment prevista, dels representants dels treballadors.” 
 
Aquest any, una vegada més, no s’han distribuït els horaris concrets de treball ni s’ha fet 
participi a la representació dels treballadors. Per tant entenem que l’únic horari oficial 
conegut és el de les oficines de Sogeti, que contempla una jornada d’estiu el Juliol i Agost 
de 8:00h a 15:00 h. 
 
Davant la situació que se us exigeixi complir un horari diferent del de Sogeti, recordeu que 
el client no té potestat per canviar el vostre horari o allargar la vostra jornada. Ha de 
ser el vostre Director Tècnic qui per escrit us sol·liciti tals qüestions. 
 
De manera que, per evitar futurs problemes, us recomanem que envieu un correu a les 
vostres Direccions Tècniques sol·licitant-li que us enviï per escrit el vostre horari a 
partir de l'1 de Juliol, per poder complir-lo amb les possibles compensacions que 
d’això es derivin. 
 
Feu-nos arribar les vostres problemàtiques amb la jornada d'estiu a 
sogeti@comfia.ccoo.es. 
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