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75.20 Circular Informativa  
 

 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL AL SECTOR PÚBLIC DE LA SALUT, 
SERVEIS SOCIALS I RECERCA PER A L’ANY 2021 
 
 

Les disposicions addicionals vintena, vint-i-unena i vint-i-dosena, de la Llei 11/2020, de 30 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 (BOE núm. 341, de 31 de 

desembre), regulen amb caràcter bàsic la contractació de personal de les societats mercantils, 

fundacions i consorcis, del sector públic, respectivament. 

 

Tant els consorcis, les fundacions i les societats mercantils públiques poden contractar personal 

amb una relació preexistent i de caràcter fix i indefinit en el sector públic autonòmic o local en el 

qual estiguin incloses sense que computi en la seva taxa de reposició. Aquestes contractacions 

generen el dret a percebre el complement d’antiguitat en la mateixa quantia que anés percebent 

en l’Administració o ens del sector públic de procedència (societat, fundació o consorci). 

 

Per pertànyer a un sector públic prioritari (com són els de la salut, serveis socials i recerca) les 

societats mercantils, les fundacions i els consorcis tenen una taxa de reposició del 110 per cent 

prèvia justificació. Si no es justifica la necessitat, la taxa de reposició serà del 100 per cent. No 

computen dins del límit màxim de la taxa els llocs de treball que es convoquin per promoció 

interna, els corresponents al personal declarat indefinit no fix per sentència judicial, així com el 

personal que s’incorpori en execució d’oferta d’ocupació pública d’exercicis anteriors. 

 

Només es pot procedir a contractar personal temporal per causes excepcionals i per cobrir 

necessitats vigents i inajornables. En particular, les societats mercantils poden contractar 

personal temporal en els termes de l’art. 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que és el 

que regula els encàrrecs de gestió dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats. (Cal 

tenir en compte que la regulació de l’art. 32 LCSP ha estat modificada per la disposició final 

40ena de la mateixa Llei de Pressupostos). 

 

Enguany, no està prevista cap taxa de reposició addicional per a estabilitzar l’ocupació temporal. 

Això no obstant la disposició transitòria quarta estableix, amb caràcter excepcional, fins el 31 de 

desembre de 2021, l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions addicionals vint-i-

novena, trentena i trenta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals per a 

l’any 2018, per aprovar i publicar els corresponents processos d’estabilització. 
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Cal recordar que per calcular la taxa de reposició d’efectius el percentatge de taxa màxima 

autoritzat s’aplica sobre la diferència entre el nombre de persones treballadores fixes que durant 

l’exercici pressupostari de 2020 han deixat de prestar serveis, i el nombre d’empleats fixos que 

s’hagin incorporat en aquest exercici, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública o els 

reingressats de situació que no comportés reserva del lloc de treball. Per tant, es computen els 

cessaments per jubilació, defunció, renúncia, excedència voluntària o extinció del contracte de 

treball per acomiadament disciplinari o objectiu. 

 

 

 

Barcelona, 31 de desembre de 2020 


