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INSTRUCIÓNS SINGULARES
EN MATERÍA DE VACACIÓNS DO PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO
Ao persoal ao servizo das oficinas de turismo resúltalle de aplicación un réxime diverso en materia de
vacacións segundo o vínculo que manteñen coa Axencia Turismo de Galicia. Principalmente a Resolución do
24 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime
de vacacións, permisos e licenzas, e o Convenio da Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo e
Convenio do Sector de Oficinas e Despachos da Coruña, sendo preciso adaptar este réxime as circunstancias
particulares de cada colectivo, respectando o seu contido íntegro pero matizando aqueles aspectos
relacionados coas necesidades do servizo.
Polo que se refire ao persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia a citada resolución determina que as
vacacións se gozarán previa autorización, sempre que resulte compatible coas necesidades do servizo,
dentro do ano natural ata o 31 de xaneiro do ano seguinte, en períodos mínimos de cinco días hábiles
consecutivos. Establece este mesma resolución que polo menos a metade das vacacións gozaranse entre os
días 1 de xuño a 30 de setembro, redondeándose á baixa no caso de que esta metade coincida cun número
impar.
Pola súa banda, o Convenio Colectivo para o sector de oficinas e despachos sinala entre outros aspectos que
as quendas de vacacións serán fixados pola empresa e os delegados ou delegadas de persoal ou comité de
empresa, e na súa na súa ausencia por quen designen os traballadores e as traballadoras.
De acordo co anterior, ante a previsións obxectiva dunha maior concorrencia de usuarios destas oficinas nos
meses de xullo e agosto debido á promoción exterior do Ano Santo do 2021, ademais de adoptar outras
medidas para paliar esta necesidade e en todo caso respectándose en todo caso os limites sinalados mais
arriba, especialmente o de garantir o goce da metades das súas vacacións entre o un de xuño e o 30 de
setembro, oído o persoal afectado a través dos máximos responsables dos diferentes centros,
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1. Por necesidades de servizo, durante o ano 2019 o persoal que presta servizos nas Oficinas de
Turismo de Galicia (A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo)
non poderá gozar a metade das súas vacacións regulamentarias durante os meses de
xullo e agosto. Esta necesidade como xa se avanzou fundamentase na previsión dun importante
incremento do volume de usuarios e usuarias nestas dependencias nestes meses.
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2. Polo que respecta a outra metade das vacacións regulamentarias o persoal pode dispor delas nos
termos e condicións regulamentariamente establecidas.
Non obstante, ante o interese

da Axencia de contar con todo o persoal nos meses indicados,

ofrécese un incremento adicional dos días de vacacións de tres días laborables, tamén a gozar
fóra do período sinalado, para aquel persoal que as solicite fóra dos meses de xullo e agosto.
Estes días adicionais, de ser o caso, xustificarase mediante autorización expresa no programa de
control horario KRHONOS.

Santiago de Compostela, data da sinatura dixital

A directora de Turismo.
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