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NOVA? REGULACIÓ DELS DIES PER FORMACIÓ 
 

 
El dia 22 de novembre es va distribuir a l’àmbit del Departament de Justícia una Nota 
Informativa sobre la compensació de les 40 hores de formació anuals. Aquesta Nota, 
remetent-se a l’existència d’una Circular de l’any 1998, exigeix, com a requisits previs a la 
compensació de la formació que es dugui a terme fora de l’horari laboral: 
 

 Que l’assistència a activitats formatives hagi estat sol·licitada i autoritzada prèviament. 

 Que estigui relacionada amb les funcions pròpies del lloc de treball. 

 Que el fet que no s’hagi pogut dur a terme dintre de l’horari laboral respongui a les 

necessitats del servei. 

Aquests requisits, malgrat que van quedar establerts en aquesta circular, mai no s’han exigit 
de forma generalitzada (sobretot el primer), però atès el context de retallades en l’àmbit de 
les condicions laborals dels funcionaris de la Generalitat, encetades amb entusiasme i 
obstinació per la nostra Direcció General,  no resulta gens sorprenent. 
 
Des de CCOO entenem que l’Administració ha obviat el principi de jerarquia normativa 
conferint més rang legal a la Circular 2/1998 que als Acords Administració Sindicats. Cal 
recordar que les circulars no constitueixen una manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària, atès que no innoven l’ordenament jurídic. Els Acords, en canvi, constitueixen 
font del dret en el sentit que suposen una innovació d’aquest ordenament jurídic, establint un 
plus de drets que els que la norma general atorga. 
 
Per aquest motiu, CCOO considera que no és de rebut que l’Administració s’empari i justifiqui 
els criteris que decidiran la compensació de la formació dels treballadors sobre la base d’una 
circular de l’any 1998 (ni tan sols contemplava la formació online), quan tenim un Acord de 
Mesa General de l’any 2005 i un Acord del grup de treball de l’àmbit penitenciari de 2006, 
que deixen clar que la formació és un dret inalienable a tots els funcionaris i que, malgrat que 
de manera preferent s’ha de realitzar dins la jornada laboral, quan no sigui possible s’ha de 
procedir a la seva compensació. És responsabilitat de l’Administració, amb la finalitat de fer 
efectiu aquest dret,  la remoció dels obstacles per tal que la formació es pugui realitzar amb 
totes les garanties.  
 
Des de CCOO creiem que per evitar la judicialització contínua en aquesta matèria, el 
personal que prevegi la realització d’una acció formativa, i que sigui susceptible de 
compensació, ho hauria de comunicar prèviament (com a mínim amb 5 dies laborables 
d’anticipació al director del centre) fent servir el model corresponent.  Però emplacem a la 
gent que pugui veure denegada la seva petició, malgrat el compliment d’aquest requisit, a 
contactar amb els serveis jurídics per plantejar les accions legals corresponents. 

 
 


