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El Govern Central ha decidit eliminar l’àmbit de competències en matèria de 
funció pública de les altres Administracions. Ara, segons ell,  a més dels dies 
d’assumptes personals, també les vacances formen part del règim jurídic bàsic 
de la funció pública i per tant, ell és qui ha de decidir en aquesta matèria. 

 
 

3. Supressió de la possibilitat de recuperar els dies de vacances 
 
El RDL modifica l’article 50 de l’ EBEB. La versió original d’aquest article, tot respectant les 
competències de les CCAA, establia el mínim que vacances que han de tenir els empleats 
públics: 
 
Els empleats públics tindran dret a gaudir com a mínim, durant cada any natural, d’unes 
vacances retribuïdes de 22 dies hàbils... 
 
Ara, desapareix l’expressió “com a mínim”, de manera que l’article esdevé imperatiu, no pot 
haver-n’hi menys, però tampoc pot haver-n’hi més. 
 
D’altra banda, al igual que hem dit respecte dels assumptes personals la Disposició final quarta 
estableix que el Títol I, d’aquest Reial Decret – Llei, té caràcter de bàsic i per tant, pretén que 
resulti d’aplicació a totes les Administracions Públiques. 
 
Per si hi hagués dubtes, s’estableix a l’article 8.Tres del repetit RDL que queden suspesos i 
sense efecte els acords relatius a assumptes personals, vacances i dies addicionals. 
 



De totes maneres, ben poc ens afecta, ara per ara, aquesta retallada, atès que el nostre estimat 
Parlament (a iniciativa de l’encara més estimat Govern), ja ens va retallar el dret als dies 
addicionals de vacances en l’apartat 2 de la Disposició Addicional sisena de la Llei 5/2012. 
 
La diferència però, és que, si no s’impugna aquest RDL (o la llei que el substitueixi), la 
Generalitat haurà perdut la competència també sobre aquesta matèria, la de fixar dies 
d’assumptes personals o de vacances diferents dels establerts a l’ EBEB.  
 
També el Consell de Garanties Estatutàries s’ha pronunciat al respecte  en el sentit que1: 
 
L’apartat dos de l’article 8 RDL 20/2012...relatiu a la durada de les vacances retribuïdes dels 
funcionaris públics, és contraria a l’article 149.1.18 CE per un excés de regulació de les bases 
del règim estatutari dels funcionaris públics i, així mateix, vulnera l’article 136.b de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que estableix la competència compartida de la Generalitat per al 
desenvolupament dels drets i dels deures del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 
Resulta de particular interès en matèria d’assumptes personals i vacances l’informe dels serveis 
jurídics del Parlament de Navarra respecte del RDL: 
 
... las mencionadas modificaciones no alteran ni modifican las competencias de Navarra en esta 
materia porqué el Decreto-Ley es ineficaz en esta materia de vacaciones y licencias  
 
En la mateixa línia, el Tribunal Constitucional ha admès el recurs d’inconstitucionalitat 
presentat per la Junta d’Andalusia contra l’article 8 (relatiu a permisos i vacances) del RDL 
(BOE  270/2012, de 9 de novembre) 
 
 
I ja que parlem de vacances, no està de més recordar que la norma que suprimia les vacances 
addicionals (la Llei 5/2012), entrà en vigor el 24.03.12 i que, per tant, com a mínim, teníem dret 
a les vacances meritades des del dia 01.09.11 fins el 23.03.12. 
 
Reclamat aquest dret a les vacances a iniciativa i per part de CATAC, l’Administració, decidí 
finalment, retornar-nos part de les vacances que ens corresponien, però rebutjant els decimals 
(arrodonint-los a la baixa). Per això, aquest any, encara hem tingut dret a algunes escorrialles en 
matèria de dies addicionals de vacances. Dret que ja no tindrem el proper any. S’estableix (en 
nota informativa a l’ ATRI de 23.07.12) el dret a gaudir d’aquests dies de manera independent i 
aïllada al llarg de l’any.  

 

                                                 
1 BOPC 372/2012, de 4 de setembre, pàgina 13. 


