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CIRCULAR  2/2023  DE  LA  DIRECCIÓ  GENERAL  DE  FUNCIÓ  PÚBLICA,  PER  LA
QUAL  S'ESTABLEIX  EL  CÒMPUT  ANUAL  DE  LA  JORNADA  LABORAL
CORRESPONENT A l'ANY 2023.

L'article 6 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions
de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat (Decret 42/2019), en
el  seu  apartat  6  determina  que  “Cada  any  natural  la  direcció  general  competent  en
material de funció pública remetrà circular amb el còmput anual general a realitzar”.
 
Tenint en compte el que s'estableix en la seua Disposició Final Segona quant a l'entrada
en vigor de la duració de les jornades de treball, s'informa que el còmput anual de la
jornada laboral corresponent a l'any 2023, serà:

- Per al personal que tinga assignada una jornada laboral especial de trenta-huit hores i
quaranta-cinc minuts setmanals: 1.591 hores i 30 minuts.

- Per al personal que tinga assignada una jornada laboral general de trenta-sis hores i
quinze minuts setmanals: 1.486 hores.

Aquest còmput serà aplicable al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Decret 42/2019,
així com al personal laboral la gestió del qual correspon a la Direcció General competent
en matèria de funció pública, en virtut de l'Acord de 29 de març de 2019 de la Comissió
d'Interpretació, Vigilància i Estudi de l'II Conveni Col·lectiu i del sindicat que ostenta la
condició  de  representatiu  en  l'àmbit  del  personal  laboral  de  l'administració  de  la
Generalitat, d'adhesió al Decret 42/2019.

CSV:MXIBNFKJ:6LUK6Y4Q:XIA1GAUG URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=MXIBNFKJ:6LUK6Y4Q:XIA1GAUG



Direcció General de Funció Pública

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Torre 4 – planta 5a
Carrer de la Democràcia 77, 46018  València

CÒMPUT ANUAL HORES
ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2023

 DECRET 42/2019 *

CÒMPUT ANUAL HORES DE TREBALL

Concepte Detall càlcul

Jornada setmanal

A B

36 h. 15 m. 38 h. 45 m.

HORES ANUALS
52 setmanes 1.885 h. 00 m. 2.015 h. 00 m.

1 día 7 h. 15 m. 7 h. 45 m.

TOTAL HORES ANUALS 1.892 h. 15 m. 2.022 h. 45 m.

VACANCES [ 22 dies ]  x  [ 7 h. 15 m. ]  ó  [ 7 h. 45 m ] -159 h. 30 m. -170 h. 30 m.

FESTES LOCALS [ 2 dies ]  x  [ 7 h. 15 m. ]  ó  [ 7 h. 45 m] -14 h. 30 m. -15 h. 30 m.

FESTES D’ÀMBIT SUPERIOR
 

[ 12 dies ]  x  [ 7 h. 15 m. ]  ó  [ 7 h. 45 m.] -87 h. 00 m. -93 h. 00 m.

PERMÍS PER ASSUMPTES 
PROPIS

[ 6 dies + 1 addic. ]  x  [ 7 h. 15 m. ]  ó  [ 7 h. 45 m.] -50 h. 45 m. -54 h. 15 m.

PERÍODE DEL15 DE MAIG AL 15 
D’OCTUBRE **  

[ 22 setmanes ]  x  [ 2 h. 30 m.] -55 h. 00 m. -55 h. 00 m.

VACANCES ESCOLARS 
SETMANES DE NADAL I PASQUA 
***

[ 4 setmanes ]  x  [ 2 h. 30 m.] -10 h. 00 m -10 h. 00 m.

SETMANA FESTES LOCALS  [ 10 h. 00 m. ]  ó  [ 12 h. 30 m.] -10 h. 00 m. -12 h. 30 m.

DÍA EXEMPT ASSISTÈNCIA AL 
TREBALL EN SETMANA FESTES 
LOCALS

5 hores -5 h. 00 m. -5 h. 00 m.

DIES 24 I 31 DE DESEMBRE [ 2 dies ]  x  [ 7 h. 15 m. ]  ó  [ 7 h. 45 m.] -14 h. 30 m. -15 h. 30 m.

TOTAL HORES DESCOMPTES -406 h. 15 m -431 h. 15 m

TOTAL CÒMPUT ANUAL ANY 1.486 h. 00 m 1.591 h 30 m

* La disposició final segona del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball
del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, preveu que:

“Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb
excepció dels articles 4, 5, 6 i 7.3 del capítol II, en el referit a la duració de les jornades de treball, que ho faran en el
moment en què així es determine per acord del Consell, previ l'informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent
en matèria d'hisenda en el qual es justifique que en l'exercici pressupostari anterior s'hagueren complit els objectius
d'estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa, així com informe de l'òrgan competent que acredite
que la mesura no afecta a l'objectiu de temporalitat de l'ocupació pública, sent aplicables fins llavors les disposicions
vigents que no s'oposen al que s'estableix en la resta d'aquest decret i en la normativa de caràcter bàsic.”

** Període de 154 dies, que a raó de 7 dies per setmana, fan un total de 22 setmanes
*** Es computen 4 setmanes corresponents als períodes de vacances escolars de Nadal i Pasqua.
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