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Recomendación á Consellería de Sanidade sobre o cómputo da xornada laboral do persoal
dos PACs

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de B.C.R.,
referente ao cómputo da xornada laboral e das ausencias nos PACs.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que debido ao ingreso hospitalario por enfermidade grave do
seu pai solicitou a garda do día 12/12/2013 desde as 15 horas ata as 08 horas do
13/12/2013, un total de 17 horas, das 35 horas que lle corresponderían, como recolle o
Acordo de concertación social do persoal sanitario non facultativo do SERGAS: "Por
falecemento ou enfermidade de familiares terá dereito a un permiso retribuído de 5 días
naturais ininterrompidos en localidade distinta ao posto de traballo". No informe de
presencias realizadas, no que figura o cómputo final da xornada laboral do ano 2013,
contabilízaselle un exceso de xornada de 16,80 horas, e non as 25 horas que
corresponderían.

2. Ante iso requirimos información á Consellería de Sanidade, que xa nola remitiu. No
informe, a administración indícanos que debido ás características propias dos PACs, a
programación das presenzas do persoal realízase por quendas/gardas de 7, 10, 17 e 24
horas, de acordo co establecido no Decreto 172/1995, do 18 de maio, polo que se aproba o
Plan de Urxencias Extrahospitalarias da Comunidade Autónoma de Galicia. A interesada,
como enfermeira no PAC de Caldas de Reis, ten presenzas de 17 e 24 horas.
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3. A consellería sinala que o réxime de xornada aplicable ao persoal dos PACs está regulado
no Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada, retribucións e
condicións de traballo médico e diplomado en enfermería publicado por Orde do 4 de xuño
de 2008. Este acordo, establece, no artigo 5, que o cómputo da xornada anual realizarase na
modalidade de “xornada efectiva”, é dicir, polo período no que o persoal permanece no
centro sanitario e no exercicio efectivo da súa actividade e funcións.

Segundo a administración, a controversia está relacionada coa forma na que repercuten, no
cómputo da xornada anual efectiva, os permisos desfrutados en xornada programada, para
os efectos de determinar si se realizou, e en que medida, a xornada complementaria a
retribuír por enriba da xornada ordinaria.

Neste caso, o informe recolle que a reclamante tiña programada para o día 12 e 13 de
decembro de 2013 unha quenda de traballo de 17 horas e, neste caso, se lle aplica un
sistema de cómputo de xornada que garante o carácter neutro das ausencias. Deste xeito
nos períodos de ausencia garántese o cómputo da xornada e a retribución correspondente á
súa xornada ordinaria, pero non se computan estes períodos como efectivamente
realizados, dado que o persoal non permanece no centro sanitario e no exercicio efectivo da
súa actividade; pero tampouco son irrelevantes, pois reducen de xeito proporcional a
xornada ordinaria mínima a realizar, e a partir da cal entra en xogo a xornada
complementaria.

ANÁLISE

1. A diferente interpretación que o Sergas e a interesada realizan sobre o concepto de
neutralidade aplicable aos permisos retribuídos por enfermidade dun familiar, motivan a
controversia que substancia este expediente de queixa. A consellería considera que estes
períodos non deben considerarse como tempo efectivamente traballado, aínda que son
tidos en conta no cómputo da xornada e na retribución correspondente á súa xornada
ordinaria, incluíndose nos cálculos para reducir de xeito proporcional a xornada ordinaria
mínima a realizar.

2. O artigo 5 do Acordo sobre ordenación e provisión de postos de traballo, xornada,
retribucións e condicións de traballo médico e diplomado en enfermería publicado por Orde
do 4 de xuño de 2008 establece que a xornada ordinaria nos PACs en horario nocturno é de
1.430 horas, considerándose efectiva pois para a súa fixación xa se exclúen as vacacións
regulamentarias, 9 días de libre disposición, os 14 festivos e os descansos regulamentarios
no ano natural. Con esta disposición, queda claro que os períodos ahí relacionados non
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deben ser tidos en conta como xornada realizada á hora de facer o cómputo individual de
cada profesional.

3. Sen embargo, a problemática xurde porque existen outro tipo de ausencias, tales como os
permisos por ingreso dun familiar ou as baixas por incapacidade temporal, que son
retribuídos, e que pola súa propia natureza non son imputables ao traballador, e que
impiden que este acuda ao centro de traballo a pesares de ter asignadas unhas quendas ou
gardas no calendario.

En tales supostos, a consellería alude ao disposto no artigo 8.1 do citado Acordo o cal dispón
que se garante o carácter neutro, para efectos de cómputo de xornada, dos períodos de
incapacidade temporal, aplicando tal disposición ao permiso do que desfrutou a autora da
queixa. E é precisamente a interpretación sobre qué debe entenderse por “carácter neutro”
o que nos leva a facer as consideracións que pasaremos a expoñer a continuación.

4. O Sergas entende que o carácter neutro do artigo 8.1 refírese a efectos de cómputo de
xornada pero que non abrangue a consideración de “horas traballadas”, isto significa que
para o Sergas o acordo limítase a contemplar tal neutralidade no sentido de que os períodos
de incapacidade non se computan a efectos de xornada polo que tampouco poderían
computarse os días de baixa. Así, a xornada anual redúcese proporcionalmente aos días de
baixa.

Sen embargo, as nosas apreciacións ante esta disxuntiva coincide plenamente co
posicionamento adoptado por reiterada xurisprudencia a nivel autonómico, que ven
sinalando expresamente que o principio de neutralidade durante os períodos de
incapacidade (e por extensión, os permisos retribuídos como o concedido por enfermidade
dun familiar) que garante o artigo 8.1 é “para efectos de cómputo de xornada", ou sexa para
a consideración de tales períodos como traballo efectivo aos efectos de calcular o cómputo
da xornada anual consumida e restante. Pero ilo no exclúe que, pola propia natureza da
situación de baixa ou licencia, non é imputable ao traballador, polo que si este tiña asignadas
unhas gardas no calendario, non debe verse obrigado a soportar a penalización de negar a
súa consideración como traballo efectivo. Así pois, unha cousa é que o Sergas teña que
atender esas necesidades con outros empregados e a abonalas, ou que lle resulte máis
cómodo aplicar outro calendario laboral ante tales situacións, e outra moi distinta que este
plantexamento pragmático lle autorice a prexudicar o estatuto de garantías do traballador,
pois o principio de neutralidade de tales períodos conduce directamente ao principio de
indemnidade do mesmo, isto é, que non poida verse prexudicado na súa esfera de dereitos e
intereses por motivos alleos que non lle son imputables (ni con ocasión de permisos
discrecionais ou regulados outorgados polo empregador), pois caso contrario aqueles
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quedarían como dereitos debilitados o supeditados a consideracións de eficacia na xestión,
que nunca deben prevalecer por encima do núcleo de garantías esenciais propias dos
traballadores.

5. A maior abundamento, e reforzando a tese do apartado 4 do análise, debemos sinalar
que, aínda que a Comisión de Seguimento do citado Acordo non fixera uso da súa facultade
de interpretación dos controvertidos termos do mesmo, tal e como autoriza o art.9, noutras
comunidade autónomas (cunha regulación similar á nosa en materia de xornadas, vacacións,
permisos e licencias do persoal sanitario), téñense ditados instrucións ou guías de aplicación
aclaratorias sobre o significado e interpretación do carácter neutro a efectos do cómputo de
xornada. Así, en comunidades como Andalucía ou Castela León se fai mención expresa a esta
materia recollendo, en termos moi similares todos eles o seguinte: “Que os días de libre
disposición xa son tidos en conta para o cálculo da xornada anual. Para o cálculo dos
promedios establecidos para o cómputo da xornada no se terán en conta os períodos de
incapacidade temporal, os días de folga e os permisos e licencias retribuídas. O período
comprendido nestas situacións, computará como días traballados ou descansados segundo
figure no cuadrante de quendas de cada traballador. Os permisos non retribuídos
computaranse de forma proporcional.

7. Dito todo o anterior, parécenos claro que a efectos de cómputo de xornada, os días de
baixa por incapacidade temporal ou por algún tipo de permiso retribuído contemplado na
normativa (enfermidade grave de familiares e accidente u hospitalización, nacemento de
fillos, etc), deben ser considerados a todos os efectos, como tempo efectivo de traballo.
Consideración distinta debe predicarse daqueles permisos diferentes aos anteriores, como
son os permisos non retribuídos (e por descontado xa, como queda claro no inicio da
exposicións, aqueles períodos que se recollen expresamente no artigo 5 do Acordo citado
que xa incidiron no cálculo da xornada anual.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Consellería de Sanidade as
seguintes Recomendacións:

Que se adopten as medidas necesarias para recoñecer o dereito da autora da queixa a que o
cómputo das horas consideradas como traballadas durante a duración da licencia por
enfermidade ou falecemento de familiares, sexa a suma das correspondentes a xornadas ou
gardas sinaladas no seu calendario laboral, de xeito que se practique a liquidación e abono
correspondente ás diferencias devengadas ao seu favor en concepto de horas
complementarias do ano 2013.
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Que Consellería de Sanidade reconsidere a súa postura interpretativa nesta materia,
establecendo que os períodos de incapacidade temporal e os permisos e licencias retribuídos
que non incidiran no cálculo da xornada anual, sexan neutros para o seu cómputo,
entendendo por tal que se consideren como tempo efectivamente traballado.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdaa atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


