
Transcripció de la nota informativa que va elaborar la Subdirecció de Recursos 
Humans i Relacions Laborals del Departament de la Presidència 

  

“Atesa la convocatòria de vaga general de 24 hores de durada per al proper dia 29 de març de 2012, 
s’informa el següent: 

L’exercici del dret de vaga, per part del personal al servei de la Generalitat de Catalunya contractat en 
règim laboral es troba regulat al Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, de relacions de treball, i pel 
que fa al personal funcionari de la Generalitat, es regula a l’article 106.2 i a la disposició addicional 3a. 
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes 
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Ambdós textos legals 
estableixen uns determinats efectes sobre les retribucions dels treballadors que exerceixen el seu dret de 
vaga. 

 En aquest sentit, l’article 6 del Reial decret llei 17/1977, disposa en el punt 2 que “durant la vaga 
s’entendrà suspès el contracte de treball i el treballador no tindrà dret al salari”; així mateix, en el punt 
3: “el treballador en vaga romandrà en situació d’alta especial en la Seguretat Social, amb suspensió de 
l’obligació de cotització per part de l’empresari i del mateix treballador ...”. 

 Qualsevol absència en el lloc de treball no degudament justificada, d’acord amb la normativa de 
permisos i llicències establerta en el Decret legislatiu esmentat, serà considerada com l’exercici del dret 
de vaga. En aquest sentit, es recorda que la presentació dels comunicats de baixa per malaltia o accident 
expedits pel facultatiu competent és obligatòria des del moment en què es produeixi el fet causant, i totes 
les indisposicions han d’estar degudament justificades. 

 Les persones que optin per exercir el dret de vaga poden sol·licitar-ho per mitjà del portal ATRI a: 

Control horari > Sol·licituds > Justificació de no presència > Exercici del dret de vaga 

 Per altra banda, us recordem que atès que la convocatòria de vaga és per a tota la jornada de treball, 
no es pot exercir el dret de vaga per una part de la jornada. 

 Finalment, us informem que les persones que desitgin gaudir del permís per assumptes personals per 
aquest dia, cal que ho sol·licitin amb l’antelació suficient. 

 En tot cas, caldrà tenir present, en la gestió individualitzada de totes les referides circumstàncies, la 
previsió per part del Departament d’Empresa i Ocupació del serveis essencials que s’han de garantir i la 
determinació dels serveis mínims a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.” 

  
 


