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SISÈ DIA D’ASSUMPTES PROPIS  
 
El dissabte 12 de setembre de 2015 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 10/2015 de 11 de 
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del 
Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía” que 
incorpora les novetats següents en matèria de funció pública. 
 
 
SISÈ DIA D’ASSUMPTES PROPIS 
 
L’art. 2 apartat Uno del RDL 10/2015 modifica l’EBEP, concretament, pel que respecta als dies d’assumptes 
propis es modifica l’art. 48 apartat k) de l’EBEP tornant a tenir 6 dies l’any per assumptes particulars. 
 
Recordem que l’art. 48 de l’EBEP és d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la qual 
cosa la recuperació d'aquest 6è dia és d’aplicació immediata a la Generalitat. 
 
 
DIES ADDICIONALS DE VACANCES I ASSUMPTES PROPIS PER ANTIGUITAT 
 
L’art. 2 apartat Dos del RDL 10/2015 introdueix una disposició addicional 14a a l’EBEP que estableix fins a 
dos dies addicionals de permís per assumptes particulars al complir el 6è trienni que es podran incrementar 
com a màxim en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè. 
 
L’art. 2 apartat Tres introdueix una disposició addicional 15a que estableix que cada Administració Pública 
podrà establir fins un màxim de 4 dies addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats. 
 
Aquestes disposicions addicionals no son d’aplicació directa a totes les administracions públiques per la 
qual cosa haurem d’exigir el seu compliment a la Generalitat en l’àmbit de les nostres meses de negociació. 
 
 
RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012 
 
L’art. 1 del RDL 10/2015 estableix que les diferents administracions públiques han de tornar l’equivalent a 48 
dies o el 26,23% deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra de desembre de 
2012. Ja veurem què ens diu al respecte un “Govern dels Millors” que ja no va complir el reintegrament dels 
44 dies que es va acordar a la Mesa General del 27/01/2015. 
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