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CIRCULAR SG 1/2016, 

de  22  de  juny,  de  la  Secretaria  General  del  Departament  de  Justícia  sobre  el  gaudiment  de  les 

vacances del personal al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya i el procediment per 

concedir‐les. 

 

L’article 502 de  la  Llei orgànica 6/1985, d’1 de  juliol, del poder  judicial  (en endavant,  LOPJ), en  la 

redacció  que  li  va  donar  la  Llei  orgànica  8/2012,  de  27  de  desembre,  de  mesures  d’eficiència 

pressupostària en l’Administració de justícia, va establir un nou règim de gaudiment de les vacances 

del personal al servei de l’Administració de justícia. L’apartat 1 del precepte esmentat estableix que 

els funcionaris tenen dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint‐i‐dos 

dies hàbils, o dels dies que  corresponguin proporcionalment  si el  temps de  servei durant  l’any és 

menor.  

 

La Llei orgànica 8/2012 va adaptar  la LOPJ al gruix de  les mesures aplicables a  les administracions 

públiques  i  als  empleats  públics  al  seu  servei  que  havien  estat  decretades  pel  Reial  decret  llei 

20/2012,  de  13  de  juliol,  de mesures  per  garantir  l’estabilitat  pressupostària  i  de  foment  de  la 

competitivitat, que va establir un seguit de mesures que s’havien d’adoptar de manera conjunta per 

oferir  un  canvi  estructural  i  coherent  que  permetés,  considerat  en  la  seva  totalitat,  satisfer  els 

objectius d’austeritat i eficiència. Així, entre d’altres, d’acord amb la nova redacció de l’article 50 de 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, es va modificar la durada de les vacances dels funcionaris públics, 

que ara es fixa en 22 dies hàbils anuals per any complet de servei, es van suprimir els dies addicionals 

de vacances per antiguitat i es van suspendre els acords, els pactes i els convenis que no s’ajustessin 

a aquestes previsions.  

 

En aquest context, es va aprovar  la Circular SG 1/2014, de 14 de maig, de  la Secretaria General del 

Departament de Justícia, sobre el gaudiment de les vacances del personal al servei de l’Administració 

de justícia destinat a Catalunya i el procediment per concedir‐les. 

 

Amb posterioritat, la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 

d’1 de juliol, del poder judicial, ha modificat l’article 502 i disposa que els funcionaris tindran dret a 

gaudir,  durant  cada  any  natural,  d’unes  vacances  retribuïdes  en  les mateixes  condicions  que  les 

previstes per als funcionaris de l’Administració general de l’Estat en la seva normativa.    

 

Així  mateix,  el  Reial  decret  llei  10/2015,  d’11  de  setembre,  pel  qual  es  concedeixen  crèdits 

extraordinaris  i  suplements  de  crèdit  en  el  pressupost  de  l’Estat  i  s’adopten  altres mesures  en 

matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 

bàsic  de  l’empleat  públic,  afegint‐hi  una  disposició  addicional  quinzena  per  la  qual  cada 

Administració pública pot establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en funció 

del temps de serveis prestats pels funcionaris públics. La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 

de l’empleat públic, ha quedat derogada pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
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s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de  l’Estatut  bàsic  del  empleat  públic,  i  la  disposició  addicional 

quinzena  anterior  l’ha  recollit  la  disposició  addicional  catorzena  de  l’esmentat  text  refós,  titulada 

“Dies addicionals de vacances per antiguitat”. 

 

La  disposició  addicional  tercera  del Reial  decret  llei  10/2015,  d’11  de  setembre,  abans  esmentat, 

estableix  que  els  empleats  públics  al  servei  de  l’Administració  general  de  l’Estat  i  d’organismes  i 

entitats  vinculats  o  dependents,  en  el  supòsit  d’haver  completat  els  anys  d’antiguitat  en 

l’Administració  que  s’indiquin,  té  dret  al  gaudiment  dels  següents  dies  de  vacances  anuals:  per 

quinze anys de servei, vint‐i‐tres dies hàbils; per vint anys de servei, vint‐i‐quatre dies hàbils; per vint‐

i‐cinc anys de servei, vint‐i‐cinc dies hàbils; per trenta o més anys de servei, vint‐i‐sis dies hàbils.  

 

Finalment,  la  Resolució  de  16  de  setembre  de  2015,  de  la  Secretaria  d’Estat  d’Administracions 

Públiques, per  la qual es modifica  la de 28 de desembre de 2012, per  la qual es dicten  instruccions 

sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració general de l’Estat i el seus 

organismes públics (en endavant, Resolució de 16 de setembre de 2015) ha modificat l’apartat 9 de 

la  Resolució  de  28  de  desembre  de  2012  en  aquest mateix  sentit.  Així,  l’apartat  9.1  estableix  el 

gaudiment dels mateixos dies addicionals de vacances que el Reial decret  llei 10/2015 a què es  fa 

referència en el paràgraf anterior d’aquesta Circular. També estableix que aquests dies es podran 

gaudir des del dia següent al del compliment dels corresponents anys de servei. Així mateix, l’apartat 

9.3  estableix que  les  vacances  es poden  gaudir  fins  al 31 de  gener de  l’any  següent,  en períodes 

mínims de 5 dies hàbils consecutius.  

 

Raons de seguretat  jurídica aconsellen unificar en un únic text vigent  la forma de gaudiment de  les 

vacances del personal al servei de  l’Administració de  justícia destinat a Catalunya  i el procediment 

per concedir‐les, motiu pel qual es deixa sense efectes  l’anterior Circular 1/2014  i se’n dicta una de 

nova. 

 

Per tot això, de conformitat amb l’article 4.1 del Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració 

del  Departament  de  Justícia,  i  amb  els  articles  16  de  la  Llei  13/1989,  de  14  de  desembre, 

d’organització,  procediment  i  règim  jurídic  de  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  i 

l’article 7.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques  de  Catalunya,  i  amb  la  negociació  prèvia  amb  les  organitzacions  sindicals,  es  dicta  la 

Circular següent: 

 

1. Objecte i àmbit d’aplicació 

 

Aquesta Circular té per objecte establir els criteris per al gaudiment de les vacances del personal dels 

cossos de metges  forenses, gestió processal  i administrativa,  tramitació processal  i administrativa  i 

auxili  judicial  al  servei  de  l’Administració  de  justícia  a  Catalunya,  i  el  procediment  per  a  la  seva 

concessió. 

 

2. Durada i còmput de les vacances 
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2.1 Els funcionaris tenen dret a gaudir, durant cada any natural, d’unes vacances retribuïdes de vint‐i‐

dos dies hàbils, o dels dies que corresponguin proporcionalment si el temps de servei durant l’any és 

inferior.  A  aquest  efecte,  no  es  consideren  com  a  dies  hàbils  els  dissabtes,  sens  perjudici  de  les 

adaptacions que s’estableixin per als horaris especials. 

 

2.2 En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’Administració que s’indiquen, es té dret 

al gaudiment dels següents dies de vacances anuals:  

 

‐ quinze anys de servei: vint‐i‐tres dies hàbils;  

‐ vint anys de servei: vint‐i‐quatre dies hàbils; 

‐ vint‐i‐cinc anys de servei: vint‐i‐cinc dies hàbils; 

‐ trenta o més anys de servei: vint‐i‐sis dies hàbils. 

 

Aquest dies es poden gaudir des de l’endemà del dia en què es compleixen els corresponents anys de 

servei.  

 

2.3 Les vacances es poden gaudir en períodes fraccionats. Cadascuna de les diferents fraccions ha de 

ser o bé, com a mínim, d’una setmana natural, o bé, com a mínim, de 5 dies hàbils consecutius. No 

obstant  això,  dels  dies  de  vacances  previstos  en  aquesta  Circular  es  pot  sol∙licitar  el  gaudiment 

independent de fins a 7 dies hàbils per any natural. 

 

3. Períodes computables  com a  serveis efectius a  l’efecte del càlcul de  les vacances  i  termini de 

meritació 

 

3.1 El temps de serveis efectius, a l’efecte de determinar la durada de les vacances, es computa des 

de l’1 de setembre de l’any natural fins al 31 d’agost de l’any següent.  

 

3.2  Els  funcionaris  de  nou  ingrés  tenen  dret  que  se’ls  computi  com  a  temps  de  servei  efectiu  la 

totalitat del període en què van exercir com a funcionaris en pràctiques, és a  dir, el temps comprès 

entre  el  nomenament  com  a  funcionaris  en  pràctiques  i  la  presa  de  possessió  en  la  primera 

destinació com a funcionaris de carrera, amb independència de la durada efectiva de les pràctiques o 

dels cursos selectius que hagin hagut de superar. 

 

3.3 A l’efecte de determinar el període computable per calcular les vacances anuals, les absències de 

treball per permisos i llicències sense sou no són computables.  

 

No  es  té  en  compte  tampoc  el  temps  de  serveis  efectius  prestats  com  a  funcionari  interí  de 

l’Administració de  justícia en altres comunitats autònomes, el temps de serveis efectius prestats en 

altres  administracions  públiques,  ni  el  temps  de  serveis  efectius  prestats  com  a  lletrat/ada  de 

l’Administració  de  justícia,  fiscal  o  jutge/essa  substitut/a  a  Catalunya  o  a  la  resta  de  comunitats 

autònomes.  Les vacances meritades en altres administracions públiques  s’han   de  sol∙licitar en  les 

administracions en les quals s’han meritat.  
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4. Determinació del període de gaudiment de les vacances 

 

4.1 Tot el personal ha de realitzar les vacances dins de l’any natural, com a màxim, fins al 31 de gener 

de l’any següent, excepte en els supòsits que preveu l’apartat 6 d’aquesta circular. 

 

4.2 El període de gaudiment de  les vacances està determinat per  les necessitats del  servei, de  les 

quals ha d’informar el lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o el/la cap de la unitat orgànica. 

 

4.3 Amb caràcter general, les vacances es gaudeixen durant els mesos de juny a setembre i, sempre 

que les necessitats del servei ho permetin, les vacances de la major part del personal de cada òrgan o 

oficina judicial, fiscalia o servei de l’Administració de justícia s’han de fer durant el període considerat 

inhàbil  a  efectes  processals.  Així mateix,  almenys  la meitat  de  les  vacances  s’han  de  gaudir  dins 

aquest període (1 de juny i 30 de setembre), excepte que, en atenció a la naturalesa particular dels 

serveis prestats, s’autoritzin de manera excepcional altres períodes. 

 

No obstant això, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, es pot autoritzar el gaudiment 

de vacances durant altres períodes.  

 

5. Interrupció del període de gaudiment de les vacances 

 

5.1 Quan  no  s’hagi  iniciat  el  gaudiment  d’un  període  de  vacances  prèviament  fixat  o  autoritzat  i 

aquest període pugui coincidir en el  temps amb una situació d’incapacitat  temporal,  risc durant  la 

lactància,  risc  durant  l’embaràs  o  amb  els  permisos  de  maternitat,  paternitat,  atenció  de  fills 

prematurs o permís acumulat de lactància, el període de vacances es pot gaudir en una data diferent. 

 

5.2 Tot  i que el període de vacances no  s’hagi  fixat o autoritzat prèviament, quan  les  situacions o 

permisos  indicats  en  el  primer  paràgraf  d’aquest  apartat  impedeixin  iniciar  el  gaudiment  de  les 

vacances  dins  l’any  natural  al  que  corresponguin,  aquestes  es  poden  gaudir  l’any  natural 

immediatament  posterior.  No  obstant  això,  en  els  casos  d’incapacitat  temporal,  el  període  de 

vacances  es  pot  gaudir  una  vegada  finalitzada  la  incapacitat  esmentada  i  sempre  que  no  hagin 

transcorregut més de divuit mesos a partir de l’acabament de l’any en què s’hagin originat. 

 

5.3  Si  durant  el  gaudiment  del  període  de  vacances  autoritzat  sobrevé  un  permís  de maternitat,  

paternitat  o  d’atenció  de  fills  prematurs,  o  una  situació  de  risc  durant  l’embaràs,  el  període  de 

vacances queda interromput i el temps que resta es pot gaudir en un període diferent del mateix any 

o durant l’any natural immediatament posterior. 

 

Així mateix, si durant el gaudiment de  les vacances autoritzades sobrevé una situació d’incapacitat 

temporal,  el  període  de  vacances  queda  interromput  i  aquestes  es  poden  gaudir  una  vegada 

finalitzada la incapacitat temporal, i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir 

de l’acabament de l’any en què s’hagin originat. 
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En aquests casos, el període de vacances queda interromput i s’ha de reprendre pel temps que resta, 

amb la comunicació del reinici, un cop finida la causa de la situació sobrevinguda.  

 

La  persona  interessada  ha  de  presentar  el  justificant  abans  de  la  finalització  del  període  de 

gaudiment de vacances que s’hagi aprovat, per tal que la gerència o el servei territorial competent o, 

en  el  cas  dels metges  forenses,  la  direcció  de  l'Institut  de Medicina  Legal  i  Ciències  Forenses  de 

Catalunya (en endavant, IMLCFC) pugui realitzar els canvis oportuns en el període de gaudiment. 

 

6. Gaudiment excepcional de les vacances 

 

6.1 Com a norma general, les vacances caduquen si no s’han gaudit durant l’any natural de referència 

i fins al 31 de gener de l’any següent, excepte en els supòsits previstos en l’apartat anterior. 

 

6.2 En aquells supòsits excepcionals en què es gaudeixi de  les vacances més enllà del 31 de gener, 

aquestes s’han de gaudir en el moment de la reincorporació de la situació d’incapacitat temporal, o 

dels permisos de maternitat, paternitat, d’atenció de fills prematurs, de risc durant  la  lactància, risc 

durant l’embaràs o permís acumulat de lactància, amb la sol∙licitud prèvia de la persona interessada; 

la sol∙licitud s’ha de tramitar abans que s’hagi fet efectiva la reincorporació. 

 

7. Procediment ordinari de petició de gaudiment de vacances 

 

7.1 La gestió de les sol∙licituds de gaudiment de vacances s’ha de fer telemàticament. Tot el personal 

que  estigui  prestant  serveis  ha  de  formular  la  sol∙licitud  telemàtica,  de  manera  obligatòria  i 

individualitzada, de l’1 de maig al 15 de juny de l’any de referència. 

 

7.2 Una vegada formulada  la sol∙licitud, el  lletrat o  lletrada de  l’Administració de justícia o el/la cap 

de  la unitat orgànica n’ha d’informar  favorablement o desfavorablement en el  termini màxim de 5 

dies hàbils i continuar la tramitació telemàtica. Si el lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o 

el/la cap de  la unitat orgànica n’informa desfavorablement, ho ha de fer de manera motivada  i per 

via telemàtica i, paral∙lelament, ha d’enviar l’informe desfavorable a la gerència o al servei territorial 

competent, o en el cas dels metges forenses, a  la direcció de  l’IMLCFC, amb còpia per a  la persona 

interessada.  En  aquest  informe,  s’han  de motivar  de  forma  suficient  les  raons  per  les  quals  les 

necessitats  del  servei  no  queden  garantides.  La  persona  interessada  pot  formular  al∙legacions  en 

relació  amb  l’informe  negatiu,  que  ha  de  trametre  a  la  gerència  o  servei  territorial  competent  o 

direcció de l’IMLCFC, en el termini de 5 dies hàbils. 

 

7.3 En el supòsit que el lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o el/la cap de la unitat orgànica 

corresponent no n’hagi informat, favorablement ni desfavorablement, ni hagi fet arribar la sol∙licitud 

a  l’òrgan  competent per  resoldre en un  termini màxim de 5 dies hàbils,  s’ha d’entendre que n’ha 

informat favorablement. En aquest cas,  la persona  interessada ha de trametre telemàticament a  la 

gerència o servei territorial corresponent o, en el cas dels metges forenses, a la direcció de l’IMLCFC, 

una còpia de  la sol∙licitud realitzada en  la qual es comprovi que s’ha realitzat  la sol∙licitud  i que es 

troba en tràmit, per tal que l’òrgan competent la pugui resoldre. 
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8. Procediment de petició de gaudiment de vacances pel personal incorporat a partir del 15 de juny 

 

8.1 El personal que s’hagi incorporat a partir del 15 de juny i fins al 30 d’agost de l’any de referència 

ha  de  presentar  la  sol∙licitud  de  gaudiment  de  les  vacances  durant  el  primer mes  des  del  seu 

nomenament per tal de gaudir‐les, si és possible, durant el període de gaudiment de caràcter general 

(mesos de juny, juliol, agost i setembre). 

 

8.2 El personal que s’hagi incorporat durant els mesos de setembre, octubre o novembre, que tingui 

vacances  meritades  de  l’any  en  curs  i  no  hagi  tingut  l’ocasió  de  sol∙licitar‐les  o  gaudir‐ne 

anteriorment,  ha  de  presentar  la  sol∙licitud  de  gaudiment  durant  el  primer  mes  des  del  seu 

nomenament, per gaudir‐ne com a màxim fins al 31 de gener de l’any següent inclòs. 

 

8.3 El personal que s’hagi incorporat a partir de l’1 de desembre i fins al 31 de gener de l’any següent 

que tingui vacances meritades de  l’any en curs  i no hagi tingut  l’ocasió de sol∙licitar‐les o gaudir‐ne 

anteriorment, ha de presentar  la sol∙licitud de gaudiment al més aviat possible, per tal de poder‐ne 

gaudir  fins  al  31  de  gener  de  l’any  següent.  En  tot  cas,  cal  garantir  el  dret  de  les  persones 

incorporades durant aquest període a gaudir de les vacances. 

 

8.4  En  tots  els  supòsits  anteriors,  la  petició  del  gaudiment  de  les  vacances  i  la  tramitació  de  la 

sol∙licitud s’ha de fer telemàticament, seguint el procediment que es detalla en l’apartat 7 d’aquesta 

Circular. 

 

9. Criteris de preferència. Resolució de les sol∙licituds 

 

9.1  D’acord  amb  la  Resolució  JUS/819/2016,  de  31  de març,  de  delegació  de  competències  del 

secretari general del Departament de Justícia en diferents òrgans del Departament, correspon a  les 

persones  titulars  dels  serveis  territorials  i  de  les  gerències  territorials  resoldre  les  sol∙licituds  de 

gaudiment  de  vacances  que  formuli  el  personal  que  presta  serveis  a  l’Administració  de  justícia  a 

Catalunya i que està destinat a l’àmbit territorial respectiu. En relació amb el personal dels cossos de 

metges  forenses  destinat  a  Catalunya,  la  resolució  de  les  sol∙licituds  correspon,  d’acord  amb  la 

mateixa resolució de delegació de competències, a la persona titular de la direcció de l’IMLCFC. 

 

9.2 Quan dos o més funcionaris del mateix òrgan judicial o unitat orgànica sol∙licitin el mateix període 

de vacances i per necessitats del servei no sigui possible autoritzar totes les peticions, la concessió es 

farà atenent els criteris següents: cal donar preferència al funcionari o funcionària de més antiguitat 

a l’òrgan judicial o unitat orgànica de què es tracti; a igual antiguitat, té preferència el qui tingui més 

antiguitat  a  l’Administració  de  justícia;  a  idèntica  antiguitat  per  tots  dos  conceptes,  cal  atendre 

l’ordre de preferència segons  la  lletra publicada pel DOGC anualment a  l’efecte d’accés a  la  funció 

pública.  

En el supòsit que aquesta circumstància es repeteixi o s’hagi repetit en anys anteriors, la persona que 

exerciti el dret de preferència en un any determinat, el següent exercici passarà a ocupar l’últim lloc 
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a  l’hora de  sol∙licitar el període de  vacances, per a  la qual  cosa  se  seguirà el  criteri d’antiguitat a 

l’òrgan judicial o unitat orgànica de manera rotatòria. 

 

9.3  El  termini màxim  per  resoldre  i  notificar  la  resolució  és  d’un mes  des  de  la  recepció  de  la 

sol∙licitud. Si no es dicta i notifica la resolució dins d’aquest termini, el sentit del silenci és positiu. 

 

10. Sol∙licitud de canvi dels períodes de vacances 

 

10.1 Com a  regla general, un cop  tramitada  la  sol∙licitud de vacances no es pot canviar el període 

sol∙licitat. Tanmateix, amb caràcter excepcional, i sempre que les necessitats del servei ho permetin, 

es pot autoritzar un canvi del període de vacances. 

 

10.2 La sol∙licitud del canvi del període de vacances s’ha d’adreçar telemàticament a  la gerència o 

servei  territorial o a  la direcció de  l’IMLCFC, en el cas dels metges  forenses, com a mínim 15 dies 

hàbils  abans  de  l’inici  del  període  prèviament  sol∙licitat  i  autoritzat;  en  aquesta  sol∙licitud  s’ha 

d’indicar  el nou període de  gaudiment  i  els motius del  canvi  i  cal  afegir‐hi  l’informe del  lletrat o 

lletrada de  l’Administració de  justícia o el/la cap de  la unitat orgànica en relació amb  la petició de 

modificació.  

 

Així mateix, en els casos de causes sobrevingudes acreditades i justificades immediatament abans de 

començar el gaudiment de les vacances anuals autoritzades per l’òrgan competent del Departament 

de  Justícia,  les persones  interessades poden  sol∙licitar un canvi en  la determinació del període de 

vacances, la qual cosa deixa sense efectes el període anterior autoritzat; també en aquest cas cal un 

informe del lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o del/de la cap de la unitat orgànica sobre 

si les necessitats del servei es poden cobrir amb el canvi demanat. 

 

En ambdós casos, si el lletrat o lletrada de l’Administració de justícia o el/la cap de la unitat orgànica 

n’informa desfavorablement, ho ha de fer de manera motivada i la persona interessada pot formular 

al∙legacions en  relació amb  l’informe negatiu, que ha de  trametre a  la gerència o  servei  territorial 

competent, o a la direcció de l’IMLCFC, en el cas dels metges forenses, en el termini de 5 dies hàbils. 

 

10.3  L’Administració  ha  de  resoldre  en  el  termini  de  10  dies  hàbils  a  partir  de  l’entrada  de  la 

sol∙licitud al registre de la gerència o del servei territorial competent o a la direcció de l’IMLCFC, en el 

cas dels metges forenses. Si no es dicta resolució dins d’aquest termini, el sentit del silenci és positiu. 

 

11. Supòsits de canvi d’òrgan judicial 

 

Com  a  regla  general,  el  canvi  d’òrgan  judicial  o  d’unitat  orgànica  una  vegada  autoritzades  les 

vacances  no  en modifica  les  dates  previstes,  llevat  que  les  necessitats  del  servei  del  nou  òrgan 

judicial o unitat orgànica  requereixin un  canvi de  vacances.  En  aquest  cas,  el  lletrat o  lletrada de 

l’Administració de justícia o el/la cap de  la unitat orgànica ho han de comunicar a  la persona titular 

de  la  gerència  o  del  servei  territorial  que  correspongui  o  a  la  persona  titular  de  la  direcció  de 

l’IMLCFC.  
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La proposta de canvi  formulada pel  lletrat o  lletrada de  l’Administració de  justícia o el/la cap de  la 

unitat  orgànica  corresponent  ha  de  justificar  la  necessitat  del  canvi  proposat  i  ha  d’anar 

acompanyada de  la manifestació expressa del consentiment de  la persona  interessada o, si s’escau, 

de les al∙legacions d’aquesta en contra de la proposta esmentada. 

 

12. Gaudiment efectiu de les vacances 

 

Les  vacances  s’han  de  gaudir  de  forma  obligatòria,  sense  que  sigui  possible  substituir‐ne  el 

gaudiment  per  qualsevol  tipus  de  compensació  econòmica,  llevat  dels  casos  excepcionals  en  què 

s’extingeixi la vinculació amb l’Administració de justícia i no se n’hagi pogut gaudir per alguna causa 

no imputable a la persona interessada. 

 

13. Disposició derogatòria 

 

Es  deixa  sense  efectes  la  Circular  SG  1/2014,  de  14  de  maig,  de  la  Secretaria  General  del 

Departament de Justícia, per  la qual es dicten normes sobre  la forma de gaudir de  les vacances del 

personal al servei de l’Administració de justícia destinat a Catalunya i s’estableix el procediment per 

concedir‐les. 

 

14. Entrada en vigor i publicitat 

 

Aquesta Circular entra en vigor el dia següent de la seva signatura, s’ha de llegir en la primera reunió 

del  Consell  de  Direcció  del  Departament  que  tingui  lloc  després  de  la  seva  aprovació,  s’ha  de 

comunicar als serveis territorials i a les gerències territorials del Departament de Justícia i a l’IMLCFC 

per tal que en facin la difusió oportuna, i s’ha de publicar a les intranets del Departament de Justícia i 

de l’Administració de justícia. 

 

El secretari general  

 

 

 

 

Adrià Comella i Carnicé 

Barcelona, 22 de juny de 2016 

 


