
 

 

Expedients de regulació i el dret a les vacances anuals 

 

L’aplicació massiva d’expedients de regulació temporal d’ocupació en les empreses i 

la proximitat de l’estiu ha posat sobre la taula la qüestió del gaudi de les vacances. 

Preguntes com: es veuen afectades en la seva durada?, o bé, es veu afectat l’import 

que haurem d’abonar per aquest concepte a les persones treballadores?, està a 

l’ordre del dia. 

A veure, doncs, com afecte l’aplicació d’un expedient de regulació temporal 

d’ocupació en aquests aspectes del període de vacances. 

Cal advertir, en primer lloc, que la presentació d’un expedient de regulació temporal 

d’ocupació suspèn, durant el seu període d’aplicació, el règim laboral de la jornada 

de treball prevista en el calendari laboral que ha hagut de confeccionar l’empresa per 

aquell any. 

Així doncs, en el supòsit que en l’expedient de regulació la mesura que es contempli 

sigui la de suspensió de contractes de treball, en aquest cas, i pel període d’aplicació 

de l’expedient, en quedar suspensa l’obligació del treballador de prestar els seus 

serveis, també queda suspès tot allò que preveia el calendari laboral en aquell període 

d’aplicació. 

En el supòsit que en l’expedient de regulació la mesura que es contempli sigui la de 

reducció de la jornada diària de treball, en aquest cas, i pel període d’aplicació de 

l’expedient, la persona treballadora estarà obligada a prestar els seus serveis tots els 

dies laborables que preveia el calendari laboral en aquell període, però en una jornada 

reduïda en el percentatge que contempli l’expedient de regulació. 

En aquest segon cas, res impedeix a l’empresa, en els supòsits legals i 

convencionalment previstos, aplicar les mesures de flexibilitat de la jornada de treball 

que contemplen l’Estatut dels Treballadors i els convenis col·lectius. 

Aclarit tot això, anem a veure l’impacte que té sobre les vacances els expedientes de 

regulació temporal de l’ocupació, en la seva doble modalitat: la de suspensió de 

contractes de treball i la de reducció de la jornada de treball. 

 

I. Els expedients de regulació temporal d’ocupació, en la 

seva modalitat de suspensió de contractes de treball. 

 

L’article 38.1 de l’Estatut dels Treballadors fixa el període mínim de les vacances 

anuals en trenta dies naturals. 

Al mateix temps, els convenis col·lectius poden millorar aquest període mínim legal 

de vacances, establint-ne un període més llarg, així com regular el seu gaudi. 

Aquest període de trenta dies naturals es ve a referir a un any complet de prestació 

de serveis i, per tant, per períodes inferiors, s’haurà de calcular la durada aplicant el 

principi de proporcionalitat, o sigui, fent la proporció entre 365 dies i els trenta de 

vacances i els dies naturals efectius de prestació de serveis. 

 



 

 

El Tribunal Suprem, en sentència de 13 de febrer de 1997, va establir el següent: 

“La cuestión que se plantea el presente recurso de casación para unificación de 

doctrina es si se mantiene el derecho a la parte proporcional de la retribución de las 

vacaciones anuales en un supuesto de extinción del contrato de trabajo en virtud de 

expediente de regulación de empleo en el que la terminación de la relación laboral 

(producida en fecha 29 de julio de 1992) había venido precedida de un período 

prolongado de casi siete meses de permiso retribuido sin prestación de servicios 

(desde el 11 de enero de 1992). La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid ha dado en la sentencia impugnada una respuesta afirmativa a la cuestión 

controvertida, mientras que esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo se pronunció 

en sentido contrario en la Sentencia de unificación de doctrina de 30 abril 1996 ( RJ 

1996\3627), aportada para el juicio de comparación. No es dudosa la contradicción 

de estas sentencias, que resuelven en casos virtualmente idénticos, surgidos en la 

misma empresa, en el transcurso del mismo expediente de regulación de empleo. 

La doctrina unificada establecida en la sentencia de contraste debe mantenerse en la 

decisión del caso, por el mismo razonamiento de interpretación finalista expresado 

en ella. Tal razonamiento puede resumirse así: la finalidad del derecho a vacaciones 

anuales es procurar un período retribuido de descanso y tiempo libre que permita al 

trabajador recuperarse del desgaste fisiológico y psicológico del trabajo prolongado; 

no se cumple, por tanto, el presupuesto del disfrute de las vacaciones en supuestos 

como el de autos en que el trabajador ha permanecido en situación de licencia 

retribuida, con apartamiento de la prestación de servicios, durante el tiempo de la 

relación de trabajo al que pretende imputar el período vacacional. 

La sentencia estimatoria de unificación de doctrina debe resolver el debate de 

suplicación con arreglo a doctrina unificada. Ello comporta en el caso la revocación 

de la sentencia de instancia, la desestimación de la demanda y la absolución de la 

empresa demandada”. 

Per tant, s’ha de donar una prestació efectiva de serveis per meritar el dret al gaudi 

de les vacances anuals.  

Actualment l’excepció la tenim regulada en l’article 38.3 de l’Estatut dels Treballadors 

quan estableix el manteniment del dret al gaudi quan se sobreposen els períodes del 

gaudi de vacances amb situacions d’incapacitat temporal. 

En resum, i per concloure aquest apartat, en el supòsit de l’aplicació de la suspensió 

del contracte de treball dins d’un expedient de regulació temporal d’ocupació la 

durada del període de vacances es veurà disminuït proporcionalment amb la durada 

del període d’aplicació de l’expedient de regulació.  

D’aquesta manera, i a tall d’exemple, si apliquéssim un expedient de regulació 

temporal d’ocupació, en la modalitat de suspensió de contractes, durant sis mesos 

de l’any, aquell any la durada de les vacances per a les persones treballadores seria 

de quinze dies. 
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II. Els expedients de regulació temporal d’ocupació, en la 

seva modalitat de reducció de la jornada de treball. 

Així com en el supòsit anterior, al no prestar serveis la persona treballadora durant 

365 dies  a l’any, la durada de les vacances es veia afectada, en aquest cas, la 

persona treballadora presta els seus serveis tots els dies laborables que té 

assenyalats com a tals en el seu calendari laboral i, per tant, la seva durada de gaudi 

no se’n pot veure afectada. 

Però sí que, en virtut del principi de proporcionalitat, també en aquest cas hi haurà 

afectació quant a l’import de la retribució econòmica a abonar-li a la persona 

treballadora per aquest concepte. 

Amb un exemple ho entendrem: suposem un conveni col·lectiu que estableixi una 

jornada anual de 1.750 hores i un salari, per a determinat grup professional de 

24.500 euros a l’any. Aquest salari correspon a: 12 mensualitats de 1.750 euros i 

dues pagues extres del mateix import. 

Doncs bé, si el treballador, per aplicació de l’expedient de regulació temporal 

d’ocupació, en la modalitat de reducció de la jornada de treball, acaba fent una 

jornada anual de 1485 hores en tot l’any, el salari que ha de cobrar en tot l’any haurà 

de ser d’un 84.85%, o sigui, de 20.788, 25 euros, ja que aquest percentatge de 

salari, el 84.85%, és el que ha fet de jornada efectiva, amb relació a la jornada anual 

establerta en el conveni col·lectiu. 

En aquest cas, doncs, el principi de proporcionalitat opera sobre la retribució de les 

vacances en lloc de sobre la seva durada, que serà completa, a l’haver prestat serveis 

tots els dies laborables del seu calendari laboral. 

 

 

 


