
(*)El reconeixement del dret a la reducció de jornada interessada se li comunicarà a l'interessat a través del seu correu electrònic. 
Les seues dades personals quedaran inclosos en el fitxer automatitzat de la Universitat d'Alacant, es compromet a no utilitzar-los per a un ús 
diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitats, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999,de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Pot 
exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició en el Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat. 
 

 ANNEX  
 

MODEL DE SOL·LICITUD PER EL RECONEIXEMENT DE REDUCCIÓ DE JORNADA PEL SUPÒSIT 
DE TENIR Al SEU CÀRREC PERSONES MAJORS DE 65 

 
DADES DE L'EMPLEAT PÚBLIC 
Cognoms i Nom:       DNI:       
Telèfon       Correu elctrònic:       
 

DADES PROFESIONALS 
Lloc de treball:: 
Unitat Organitzativa: 
 

DADES DEL MAJOR A CÀRREC 
Cognoms i Nom:       DNI:       
 

SOL·LICITE 
Que em siga reconegut el dret a la reducció de jornada pel supòsit de major de 65 anys a càrrec 
 
TEMPS DE REDUCCIÓ DE JORNADA SOL·LICITAT:_______________________________________ 
 

� Amb disminució de retribucions 
 
� Sense disminució de retribucions 
 

El/La sol·licitant, DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT, que la persona major de 65 anys que 
motiva aquesta sol·licitud està al seu càrrec que són certs totes les dades ressenyades en la sol·licitud, així com en 
la documentació que s'acompanya a la mateixa i, així mateix, es compromet a comunicar al Servei de Gestió de 
Personal qualsevol canvi en les circumstàncies acreditades en la present sol·licitud que donen dret al reconeixement 
de la reducció de jornada sol·licitada. 

(Signatura) 
 
  

A Alacant, a       de 20      
 

INFORME DEL SERVEI DE PREVENCIÓ. 
De conformitat amb l'assenyalat en la normativa vigent i segons resolució del xx de xx de 2016, aquest Servei de 
Prevenció, revisada la documentació presentada per el/la interessat/a INFORMA: 
 Favorablement 

 Desfavorablement,  

Motiu:__________________________________________________________________________ 

 

A Alacant,, a  de 20  
 Reconoxeiment de la reducció de jornada 

sol·licitada (*) 
  Alacant , a   
 Cap de Àrea de RRHH 

 
 
 

Fdo:       Fdo: 
 

DATA DE RECONEIXEMENT I PERÍODE DE VALIDESA , SI ESCAU, DE LA REDUCCIÓ DE 
JORNADA 
Reconeixement       Validesa  
 

Nº Expedient 
RJD -               / 


