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CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA CIRCULAR 6/2019, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
FUNCIÓ PÚBLICA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A l'APLICACIÓ
DE LES REDUCCIONS DE JORNADA PREVISTES EN EL DECRET 42/2019

Detectades errates en la circular 6/2019 de la Direcció General de Funció Pública per la
qual es dicten instruccions per a l'aplicació de les reduccions de jornada previstes en el
Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del
personal  funcionari  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  de  conformitat  amb  les
competències  que  en  matèria  de  funció  pública  atribueix  a  aquesta  Direcció  General
l'article 11 del Decret 172/2019, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament
orgànic  i  funcional  de  la  Conselleria  de  Justícia,  Interior  i  Administració  Pública,  es
procedeix a la seua correcció en el següent sentit:

En la fitxa VIII, dedicada a les reduccions de jornada per cura de filla o fill menor afectat
per càncer o malaltia greu, en l'apartat corresponent a la "Normativa reguladora", on diu
"Article 7.5" ha de dir "Article 29",

En aqueixa mateixa fitxa VIII, en l'apartat corresponent a la "Documentació acreditativa",
on diu "Informe expedit pel facultatiu responsable del pacient en el qual conste que el
familiar pateix una malaltia molt greu que requereix cures de terceres persones", ha de dir
"Informe expedit pel facultatiu responsable del pacient en el qual conste que el fill o filla
menor pateix càncer o una altra malaltia greu que requereix cures directes, continus i
permanents de terceres persones."

Finalment en l'apartat de "Observacions" s'afig, dins de «Duració» el següent punt: "En els
supòsits  de  recaiguda o  agudització  del  càncer  o  de  la  mateixa  malaltia  greu,  haurà
d'aportar-se  nou informe mèdic  que acredite  aquesta  circumstància  i  la  necessitat  de
cures directes, continus i permanents."

S'adjunta nova Fitxa VIII corregida, que substitueix a l'anterior.

El director general de Funció Pública
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