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20.13 Circular Informativa 
 
MESURES EXCEPCIONALS DE REDUCCIÓ DE DESPESES DE PERSONAL DE 
L’ACORD DE GOVERN 19/2013 : AFECTACIÓ A LES ENTITATS DE L’ÀMBIT 
DELS SERVEIS SOCIALS. 
 
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.  
 
Pel que fa a l’afectació d’aquest Acord a les entitats de l’àmbit dels serveis socials , en 
particular de la dependència, diferenciarem entre:   
 

a) Entitats incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya:  
 

• Aquest Acord és d’aplicació al personal funcionari, interí, estatutari, eventual, 
laboral, al personal laboral d’alta direcció i a qualsevol altre personal que, 
d’acord amb la normativa vigent ocupi càrrecs amb funcions directives amb 
retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director/a 
general.  

 
• Queda exclòs el personal amb retribucions anuals, per jornada completa i amb 

exclusió dels complements per productivitat o rendiment, inferiors a 1,5 vegades 
el salari mínim interprofessional. (13.551,20 euros anuals). 

 
• La reducció retributiva durant el 2013 consistirà en reduir les retribucions 

anuals en la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària i, quan 
correspongui, d’una paga addicional del complement específic o equivalent, 
segons els criteris establerts al punt 3 de l’Acord de Govern.  
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• Queden suspeses les previsions d’acords i pactes sindicals i esdevenen 

inaplicables les clàusules contractuals o les condicions regulades pels convenis 
col·lectius que contravinguin l’aplicació del que preveu aquest Acord.  

 
b) Entitats no incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya (entitats públiques 

d’àmbit local i altres entitats privades amb concert o encàrrecs de gestió amb l’ICASS) :  
 

• L’Acord de Govern estableix en el seu punt 5.3 que es repercutirà una reducció 
equivalent a la deducció retributiva prevista en l’Acord en els concerts o 
encàrrecs de gestió per la prestació de serveis socials de l’ICASS amb 
entitats no incloses en el sector públic de la Generalitat de Catalunya. 

 
Per últim volem assenyalar que aquest Acord queda subjecte a les previsions que s’estableixin a 
la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013. 
 
 
 
Barcelona, 4 de març de 2013 


