
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalit at

INFORMA 
16.04.2013 060/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

VETERINARIS DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
JORNADA I HORARI 

 
LA MESA DE L’“ENTENEM” 

FUNCIO PUBLICA “ENTEN”  I MANIFESTA EL SEU ACORD PE R QUÈ ELS VETERINARIS DEL 
DEPARTAMENT DE SALUT FACIN 37 HORES I MITJA SETMANA LS TOT L’ANY 

 
Durant el desenvolupament de la reunió d’ahir de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal 
Administratiu i Tècnic de la Generalitat de Catalunya es va tractar el tema de la jornada i horari del col·lectiu 
de veterinaris que presten els seus serveis al Departament de Salut. 
 
CCOO vam manifestar que l’art. 2 del Decret 56/2012 de jornada i horaris, exclou de la seva aplicació al 
personal veterinari entre altres col·lectius i els remet a les seves normes, pactes o acords específics. Atès 
que, des de el nostre punt de vista, no existeix cap acord o pacte al respecte, demanem a Funció Publica 
que doni instrucció a l´Agencia de Salut Publica per tal que els veterinaris facin la jornada que surt a la seva 
RLT, jornada ordinària i horari especial.  
 
L’art. 3 de l’esmentat Decret estableix pel que respecta a la jornada ordinària: 

- La jornada ordinària és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu en còmput setmanal, de dilluns a 
divendres.  

- Durant el període comprès entre el 15 de desembre i el 10 de gener, ambdós inclosos, i durant la 
Setmana Santa, la jornada ordinària en còmput setmanal és equivalent a multiplicar el nombre de 
dies laborables d’aquest període per 7 hores diàries. 

- En el període d’estiu, comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, la jornada 
ordinària és de 35 hores de treball efectiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres.  

   
Doncs bé, després de l’explicació del Departament de Salut  i de l´Agencia, remuntant-se al històric dels 
pactes i acords de veterinaris (sense aportar cap tipus de document), resulta que ENTENEN que als 
veterinaris se’ls apliqui la jornada i horari actuals. Funció Publica també ENTÉN el mateix i es despenja 
manifestant que la RLT que surt al ATRI és incorrecta i que realment aquest personal té una jornada de 37 
hores i mitja setmanals durant tot l’any. 
 
CCOO manifestem que a la RLT oficial publicada al DOGC, aquest col·lectiu disposa d’una jornada ordinària  
i reiterem la necessitat que la Mesa Sectorial faci un mandat per obrir un grup de treball amb l’Agència de 
Salut Pública per poder subsanar una situació que ens pot portar cap un conflicte social, ja que aquest 
col·lectiu està en situació de buit legal i laboral. Situació que és aprofitada per l´Agencia de Salut Publica per 
modificar les seves condicions de treball. 
 
Funció Pública ENTEN que no es pot obrir cap grup de treball per tractar un tema d´horaris ja què el Real 
Decret es clar i contundent al deixar fora de la seva aplicació als veterinaris i dóna per tancat el tema. 
 
CCOO ens posem a la vostra disposició per estudiar l’inici de les accions legals que es considerin 
oportunes. 
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