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DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
 

VACACIÓNS 
 

Notas aclaratorias ante a próxima entrada en vigor do Estatuto 
Básico do Empregado Público 

 
Tratando de conciliar a vixente normativa coa inminente entrada en vigor da Lei 
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e a Lei 2/2007, 
do 28 de marzo, do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia, esta Dirección 
Xeral realiza unha serie de aclaracións para que sexan consideradas polas distintas 
unidades administrativas ás que poidera afectar. 
 
• DURACIÓN E MODALIDADES DE DISTRIBUCIÓN  
 
As vacacións anuais terán unha duración dun mes natural ou de vintedous días hábiles 
anuais, por ano completo de servizo prestado ou en forma proporcional ao tempo de 
servizos efectivos. Disfrutaranse polos empregados públicos de forma obrigatoria dentro 
do ano natural e ata o quince de xaneiro do ano seguinte, conforme as seguintes 
modalidades: 
 
MES NATURAL: As vacacións poderán disfrutarse a solicitude do empregado público 
por mes natural, computándose neste caso, desde o primeiro ao último día de dito mes, 
con independencia de que teña 31 o 30 días. Non é posible nesta modalidade computar de 
data a data, de xeito que se disfruten en dous meses diferentes, neste caso as vacacións se 
solicitarían como modalidade de días hábiles.  
 
DÍAS HÁBILES: Nesta modalidade os períodos mínimos serán de cinco días hábiles 
consecutivos que poderán comezar calquera día da semana. A existencia en dito período 
dun día inhábil ou festivo intercalado non impide o desfrute do mesmo, posto que non 
altera o requisito de que sexan consecutivos. 
 
Pódense desfrutar períodos superiores a 5 días hábiles sen que sexan múltiplo de cinco. 
 
Os sábados non serán considerados días hábiles, salvo que en horarios especiais se 
estableza outra cousa. 
 
• PERSOAL CON ANTIGÜIDADE DE ENTRE QUINCE E TRINTA ANOS: 
Así mesmo o persoal terá dereito en virtude dos anos de servizo prestados á 
Administración, dos seguintes días adicionais, que se farán efectivos a partir do ano 
natural seguinte ao do cumprimento dos anos de servizo que a continuación se indican: 
 

Persoal con quince anos de servizo Un día hábil adicional 
Persoal con vinte anos de servizo Dous días hábiles adicionais 

Persoal con vinte e cinco  anos de servizo Tres días hábiles  adicionais 
Persoal con trinta anos de servizo ou máis Catro días hábiles adicionais 
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• PERÍODO DE DESFRUTE. 
As vacacións desfrutaranse preferentemente no período abranguido entre o 1 de xuño e o 
30 de setembro. 
 
Cando a conveniencia do servizo aconselle o peche do centro, o desfrute das vacacións 
axustarase a ese período.  
 
Porén e de conformidade co Convenio Colectivo, cando por necesidades do servizo o 
persoal laboral teña que desfrutar obrigatoriamente das súas vacacións fóra do período 
establecido, as vacacións serán de 30 días laborables. 
 
• ELECCIÓN DE PERÍODO VACACIONAL 
 
Na elaboración do calendario anual de vacacións deberán terse en conta as necesidades 
do servizo, como criterio aplicable tanto para o persoal laboral como para o funcionario.  
 
Corresponde ao xefe da unidade apreciar, en cada caso, se as necesidades do servizo 
quedan salvagardadas. 

 
Dase prioridade na elección do período vacacional ás mulleres xestantes, e ás mulleres e 
homes con fillas ou fillos menores de doce anos ou maiores dependentes ao seu coidado. 
 
Así mesmo indícase que en canto á, 
 
Enfermidade sobrevida previa ás vacacións.  
 
A enfermidade debidamente acreditada, sobrevida antes de comezar as vacacións anuais, 
pode ser alegada para solicitar un cambio na determinación do período vacacional. 
 
Enfermidade sobrevida durante as vacacións.  
 
A enfermidade sobrevida durante o período de goce das vacacións non as interrompe; xa 
que logo, os días durante os que se padeza a enfermidade non poderán gozarse en 
momento distinto. 
 
Porén, cando o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal derivada do 
embarazo, parto ou lactación natural, ou co permiso de maternidade, ou coa súa 
ampliación por lactación, a empregada pública terá dereito a gozar as vacacións en data 
distinta, aínda que remate o ano natural ao que correspondan. 
 
Desfrutará deste mesmo dereito quen estea a gozar de permiso de paternidade. 
 
As vacacións non poderán acumularse aos días de permiso para asuntos persoais sen 
xustificación. 
 
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2007. 


