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09.10 Circular Informativa 
 
SENTÈNCIA RELATIVA A LES GUÀRDIES MÈDIQUES EN ELS CENTRES 
CONCERTATS. 
 
El Jutjat Social 13 de Barcelona falla que les guàrdies mèdiques en els centres concertats 
no són hores extraordinàries, i per tant el règim de jornada i el sistema retributiu dels 
Convenis Col·lectius són d’aplicació a l’empara de la Llei 55/ 2003 de l’Estatut Marc del 
personal estatutari. 
 
El Jutjat Social 13 de Barcelona, ha estimat amb data 3 de febrer de 2010 que la Disposició 
Addicional segona de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, és d’aplicació 
als centres concertats o vinculats amb el Sistema Nacional de Salut que formin part d’una xarxa 
sanitària d’utilització pública, pel que fa a la jornada i descansos.  
 
D’acord amb aquesta doctrina el sistema retributiu establert en els Convenis Col·lectius 
corresponent als centres concertats és d’aplicació al règim de guàrdies establert en els mateixos, 
i desestima que es tinguin que retribuir com a hores extraordinàries des de l’entrada en vigor de 
l’Estatut Marc, en aplicació de la sentència del Tribunal Suprem de 3 de Novembre de 2009. En 
aquesta sentència del Tribunal Suprem es va fallar que  les guàrdies del personal laboral dels 
centres públics del SNS, des de l’entrada en vigor de l’Estatut Marc, no es poden considerar 
hores extraordinàries, i per tant es podia establir la retribució de les mateixes en els respectius 
Convenis Col·lectius a preu diferent de la hora extraordinària, inclús inferior, per la naturalesa del 
servei. De manera anàloga, el Jutjat Social 13 de Barcelona afirma que s’aplica el règim i el 
sistema retributiu dels Convenis Col·lectius en els centres concertats que formin part d’una xarxa 
d’utilització pública. 
 
Aquesta és la primera sentència que afirma que l’Estatut Marc és d’aplicació als centres 
concertats. La demanda provenia d’una reclamació de quantitat contra l’IMAS en que es 
reclamaven les diferències retributives entre el preu de guàrdia i el de les hores extraordinàries, 
que com a mínim havia de ser el preu hora ordinària. 
 
 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2010 


