Instrucció 2/2021, de 20 d’octubre, sobre compensació d’un dissabte festiu per
a l’any 2021
Mitjançant l’Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya (actual Departament d’Empresa i Treball),
s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021, la qual preveu
que els dies 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre de 2021, que coincideixen en
dissabte, es consideren festius de caràcter retribuït, no recuperable i no substituïble.
En la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de 20
de setembre de 2021, l’Administració va proposar la compensació d’un dia festiu per a l’any
2021, atesa la coincidència d’aquests tres dies festius en dissabte.
D’acord amb tot l’exposat i amb les competències que normativament té atribuïdes la
Secretaria d’Administració i Funció Pública, aprovo aquesta Instrucció:

1. Àmbit d’aplicació
Aquesta Instrucció s’aplica al personal funcionari de carrera i interí de l’àmbit de la Mesa
Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i Tècnic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i al personal laboral inclòs en l’àmbit d’aplicació del VI Conveni
col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

2. Compensació d’un dissabte festiu per a l’any 2021
2.1 Durant l’any 2021 el personal al qual sigui d’aplicació la present Instrucció podrà gaudir
d’un dia addicional de permís com a compensació dels dies festius que coincideixen en
dissabte aquest any. L’autorització d’aquest permís estarà subjecta a les necessitats del
servei. Aquesta compensació és aplicable sempre que no es prestin serveis en dissabte,
diumenge o festiu, o que no es disposi d’un règim de jornada anualitzada.
2.2 Aquest dia de permís es gaudirà d’acord amb els criteris d’aplicació als permisos per
assumptes personals corresponents a l’any 2021 i de conformitat amb les equivalències
sobre homogeneïtzació de jornades establertes al Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre
jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la
Generalitat.

3. Entrada en vigor
Aquesta Instrucció entra en vigor l’endemà de la seva signatura.
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