
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Xavier Saballs i Bruell
31/05/2020, Serveis
Administració Electrònica
Generalitat de Catalunya
02/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*02074ZRSMQE9OS4X2EBG25052CPFHLFW*
02074ZRSMQE9OS4X2EBG25052CPFHLFW

Data creació còpia:
02/06/2020 16:02:19
Data caducitat còpia:
02/06/2023 00:00:00

Pàgina 1 de 1

 

 

Sr. Jesús Frias Morales 
Representant del sindicat CATAC-CTS/IAC 
 
 

 
 
 
Benvolgut, 
 
 
Les vacances són un dels dret al descans que disposa el personal estatutari, i com a tal estan 
regulades a l’article 50 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Aquest mateix article determina que aquestes vacances s’han de gaudir durant l’any natural. 
 
L'Institut Català de la Salut vetlla per garantir que les seves treballadores i treballadors 
gaudeixen d’aquest dret, sempre dins dels períodes preferents, en atenció a les necessitats 
organitzatives i d’acord, en la mesura que sigui possible, a les seves preferències. Aquest any 
no serà diferent en aquest sentit, fixant com a període preferent el que transcorre des de l’1 
de juny fins el 30 de setembre, període en el que s’espera una menor incidència de la 
pandèmia. 
 
El mateix és predicable dels dies d’assumptes propis, si be, en aquest cas, sí que la mateixa 
norma que els regula, el Decret Legislatiu 1/1997, es fixa una possibilitat de gaudiment més 
enllà del 31 de desembre, deixant el límit en aquest cas, en el 15 o el 31 de gener, segons els 
casos, de l’exercici següent, tal i com està regulat a hores d’ara. 
 
Atentament, 
 
 
Xavier Saballs Bruell 
Director de Persones i Desenvolupament Professional 
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