
 
 

  

IMP-029 

   

19.13 Circular Informativa 
 
MESURES EXCEPCIONALS DE REDUCCIÓ DE DESPESES DE PERSONAL DE 
L’ACORD DE GOVERN 19/2013 
 
El DOGC n. 6325 de 28 de febrer publica l’ACORD GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual 
s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 
pressupostari 2013. 
 
Aquest Acord de Govern s’adopta en virtut d’allò establert a la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (article 34) que autoritza el Govern, en 
matèria de personal, per a l’adopció de mesures excepcionals de reducció retributiva. 
 
Aquesta autorització ha estat prorrogada per a l’exercici 2013 mitjançant l’article 9 del Decret 
170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els de 2013. 
 
S’ha de tenir present que aquest Acord de Govern NO afecta les entitats públiques del sector 
salut concertades amb el CatSalut ni les fundacions d’investigació. 
 
Els motius pels quals aquestes entitats resten excloses són els següents: 
 
a) Pel que fa a les entitats públiques del sector salut amb concert o contracte amb el CatSalut, 
 

• L’article 34.3 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2012 estableix: “Les entitats del sector públic de la Generalitat que 
tinguin subscrits contractes o convenis per a la prestació de serveis sanitaris amb el 
Servei Català de la salut resten excloses de les mesures regulades per aquest 
article”. 

 
• L’article 69.1 d) de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres (per a les entitats que 

estan en règim d’autonomia de gestió) estableix : El règim d’autonomia inclou,en tot 
cas d) La capacitat per a establir les pròpies polítiques de recursos humans, sense 
que siguin aplicables al personal contractat per les entitats les normes sobre 
despeses de personal, les instruccions, les restriccions a la contractació, ni altres 
mesures limitatives, destinades específicament al conjunt del sector públic de la 
Generalitat, sens perjudici de l’acompliment de la legislació bàsica. 
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b) Pel que fa a les entitats de recerca (centres CERCA i la ICREA del sector públic = totes les 
fundacions de recerca). 
 

• L’article 67. 1 de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres estableix: “No són 
aplicables als centres CERCA ni a la ICREA les normes sobre despeses de personal, 
les restriccions a la contractació ni altres mesures limitatives, destinades 
específicament al conjunt del sector públic de la Generalitat, sense perjudici del 
compliment de la legislació bàsica”. 

 
Per últim volem assenyalar que aquesta NO afectació està referida exclusivament a aquest cord, 
sens perjudici de les mesures que es puguin establir en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2013 o en el cas que s’establissin mesures a nivell de l’Estat que tinguessin 
caràcter bàsic. 
 
 
 
Barcelona, 1 de març de 2013 
 


