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IMP-029 

03.12 Circular Informativa 
 
LES LIMITACIONS DE LES DESPESES DE PERSONAL PER AL 2012 
 
El Reial Decret- llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, regula amb caràcter bàsic, les següents 
qüestions relatives a les despeses de personal i ofertes d’ocupació:  
 
a) Congelació de salaris : 
 

1. Es consideren part del sector públic, entre d’altres: les societats mercantils 
públiques i la resta d’entitats dels sector públic estatal, autonòmic i local. 

 
2. L’any 2012 les retribucions del personal del sector públic no poden experimentar 

cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2011, en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació.  

 
3. Les entitats del sector públic no poden fer aportacions a plans de pensions o 

contractes d’assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la 
contingència de jubilació. 

 
b) Congelació de plantilles : 
 

1. Al llarg del 2012 no es pot incorporar nou personal, llevat la incorporació que 
pugui derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes 
d’ocupació d’exercicis anteriors. 

 
2. Durant el 2012 no es pot contractar personal temporal, llevat casos excepcionals 

i per cobrir necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament de 
serveis públics essencials. Amb caràcter bàsic 1s’estableix una taxa de 
reposició del 10 per cent, entre d’altres, per a les Administracions Públiques 
amb competències sanitàries respecte de les places d’hospitals i centres de 
salut del Sistema Nacional de Salut.   

 
 

Barcelona, 9 de gener de 2012 
 

                                                        
1 La correcció d’errades del RDL 20/2011, de 30 de desembre (BOE n.8 de 10 de gener de 2012), 

estableix que l’apartat cinc de l’article 3, que estableix la taxa de reposició del 10%, també té un 

caràcter bàsic i modifica el redactat inicial del RDL 20/2011 que el considerava de caràcter no bàsic. 


