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Compensació tarda de Sant Jordi
 
 
 
 
 

Atès que aquest any 2016 el dia de Sant Jordi és dissabte i atès 
que l’art. 14.2 del Decret de Jornada i Horaris
“Durant els dies 24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant 
Jordi, només s’han de mantenir els serveis essencials que 
determinin els secretaris i secretàries generals de cada 
departament dins del seu àmbit competencial. Aquests dies i 
aquestes tardes tenen caràcter de
coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General 
de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte 
de compensació horària
 
 
CCOO hem contactat amb responsables de Funció Pública que ens 
han confirmat que, a l’igual que es va fer 
2,5 hores corresponents a la tarda de Sant Jordi es  podran 
compensar (gaudir) 
d’abril) o durant la pos
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Compensació tarda de Sant Jordi

Atès que aquest any 2016 el dia de Sant Jordi és dissabte i atès 
art. 14.2 del Decret de Jornada i Horaris especifica el següent: 

24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant 
Jordi, només s’han de mantenir els serveis essencials que 
determinin els secretaris i secretàries generals de cada 
departament dins del seu àmbit competencial. Aquests dies i 
aquestes tardes tenen caràcter de no recuperables i, si 
coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General 
de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte 
de compensació horària”. 

amb responsables de Funció Pública que ens 
han confirmat que, a l’igual que es va fer en anteriors ocasions, 
2,5 hores corresponents a la tarda de Sant Jordi es  podran 

(gaudir) durant la propera setmana (del 18 al 22 
d’abril) o durant la pos terior (del 25 al 29 d’abril).  
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Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
 – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 

http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 
www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Compensació tarda de Sant Jordi  

Atès que aquest any 2016 el dia de Sant Jordi és dissabte i atès 
especifica el següent: 

24 i 31 de desembre i la tarda del dia de Sant 
Jordi, només s’han de mantenir els serveis essencials que 
determinin els secretaris i secretàries generals de cada 
departament dins del seu àmbit competencial. Aquests dies i 

no recuperables i, si 
coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General 
de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte 

amb responsables de Funció Pública que ens 
en anteriors ocasions, les 

2,5 hores corresponents a la tarda de Sant Jordi es  podran 
durant la propera setmana (del 18 al 22 
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