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ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS   

ANO 2022 
Aproveitando que moit@s compañeir@s nos estades preguntando polos días de asuntos 

particulares e vacacións aos que temos dereito para 2022 e as súas condicións,  de seguido 

facemos un breve recordatorio, tendo en conta a normativa ao respecto.  

ASUNTOS  

PARTICULARES 

2022: 

 

9+3= 

12 + canosos 

9 días 

+ 3 días a maiores por coincidir en sábado o festivo do 1 de 

xaneiro e o 24 e 31 de decembro (festivos nacionais non 

substituíbles) 

 Os festivos locais e autonómicos que coinciden en sábado non 

xeran dereito a un día mais de asuntos particulares. 

 

= 12 días 

+ os canosos ⤵ ⤵ 

CANOSOS: 6º trienio + 2 días 

+1 día por cada trienio cumprido a partir do 8º (sen límite) 

(En 2022, o persoal de garda o 24 e 31 de decembro non terá dereito a 

un dia a maiores de asuntos particulares, conforme á normativa actual.) 

VACACIÓNS: 

22 + canosos 

22 días hábiles (ou os que correspondan proporcionalmente) 

+ canosos: ⤵ ⤵ 

1 día adicional ao cumprir 15, 20, 25 e 30 anos de servizo 

(Máximo 26 días hábiles) 

PRECISIÓNS A TER EN CONTA: 

1. Tanto os días de asuntos particulares coma os de vacacións pódense disfrutar  ata o 

31 de xaneiro de 2023. 

2. Poderanse desfrutar un máximo de 7 días soltos de vacacións, e os períodos de 

vacacións deberán ser de mínimo 5 días.  

3. O dereito ao disfrute dos canosos farase efectivo ao dia seguinte de cumprir os anos 

de servizo ou trienio correspondente. 

4. Non se poderán acumular os días de asuntos particulares cos días soltos de 

vacacións nin cos períodos de vacacións. 

5. SPJ-USO ven de solicitar mediante escrito á DXX que SE NOS PERMITA A 

ACUMULACIÓN DOS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES COS DÍAS SOLTOS DE 

VACACIÓNS, cómo así o permiten algunhas outras CCAA e o Ministerio de Xustiza. 

O anterior, tendo ademais en conta que non se ocasionan perxuizos nin ós 

administrados nin á administración pola dita acumulación. 

SPJ-USO: FEITOS, non palabras!!! 
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