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25.20 Circular Informativa 
 

 
MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL QUE DISPOSEN L’INCREMENT 
RETRIBUTIU PER AL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLIC DE LA 

GENERALITAT 
 
El DOGC núm. 8.107, de 9 d’abril, publica el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten 

mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 

per la COVID-19 i altres de complementàries. 

 
Aquest Decret llei ha entrat en vigor el dia de la seva publicació i alguna disposició que no ens 

afecta ha entrat en vigor retroactivament l’1 de gener, i restarà vigent fins que no s’aixequi l’estat 

d’alarma, llevat dels increments retributius que són objecte d’aquesta circular. 

 
L’article 11 d’aquest Decret llei reprodueix el que es va establir en el Decret llei 3/2020, d’11 de 

febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020 per al personal del sector públic de la 

Generalitat de Catalunya (Vide Circular CAPSS 03.20), eliminant l’habilitació a un increment 

retributiu variable de l’1%, amb efectes de l’1 de juliol, en el cas que el PIB del 2019 hagués 

assolit o superat el 2’5%, la qual cosa ja se sap que no s’ha produït doncs ha quedat fixat en un 

2%. 

 
Així doncs, els increments de massa salarial, en els termes que ja coneixem, per a les empreses 

participades per la Generalitat del sector públic salut (entitats de dret públic, consorcis  amb 

participació majoritària i societats mercantils i fundacions, amb participació total o majoritària) 

queda definitivament establert en un màxim d’un 2 % (ja l’hem aplicat en les taules salarials del 

Conveni Col·lectiu de treball del SISCAT) més el 0’30 % de la massa salarial del 2019 addicional 

que es podrà destinar, entre d'altres mesures, a la implantació de plans i projectes de millora de 

la productivitat o eficiència, a la revisió de complements específics, a l'homologació de 

complements de destinació o a l'aportació a plans de pensions. Aquest increment retributiu 

addicional del 0,30% de la massa salarial resta pendent de negociar en el marc de la Mesa 

Negociadora del Conveni Col·lectiu sectorial de la sanitat concertada. 

 

Aquesta disposició legal també afecta a ICREA i els centre d’investigació CERCA. 

 

Barcelona, 9 d’abril de 2020.  

 


