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14.14 Circular Informativa 
 

 

MESURES EN MATÈRIA DE PERSONAL A LA LLEI DE MESURES  FISCALS,  
ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC 201 4 
 

El DOGC núm. 6551, de 30 de gener, publica la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic, que ha entrat en vigor el dia 31 de gener de 2014.  

 

En matèria de personal i per a les entitats del sector públic de la salut de la Generalitat (EPiC), 

cal destacar l’establert a l’article 217 de la llei, que limita el règim d’autonomia en introduir la 

possibilitat que al personal li siguin d’aplicació, a més de les mesures que deriven de la 

normativa bàsica, les mesures sobre despesa de personal establertes en les normes de rang 

legal de la Generalitat quan s’especifiqui de manera expressa la seva aplicabilitat. 

 

La lletra d) de l’apartat 1, de l’article 69 de la Llei 7/2011, ha quedat redactat de la següent 

manera: 

 

d) La capacitat per a establir les polítiques pròpies de recursos humans, sense que siguin 

aplicables al personal contractat per les entitats les normes sobre despeses de personal 

recollides en les lleis de la Generalitat, ni la normativa de desplegament, llevat que especifiqui 

expressament que els són aplicables. Tampoc no són aplicables les instruccions, les 

restriccions a la contractació, ni altres mesures limitadores, destinades específicament al 

conjunt del sector públic de la Generalitat, sens perjudici de l’acompliment de la legislació 

bàsica de l’Estat. 

 

Enguany, la disposició addicional quinzena de la llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 

preveu que les entitats del sector salut en règim d’autonomia de gestió plena quedin excloses de 

l’aplicació de les mesures en matèria de personal, excepte pel que fa a les contingudes en els articles 

31 i 32 de la mateixa llei, la prohibició de fer aportacions als plans de pensions o assegurances 

col·lectives que incloguin la contingència de la jubilació (art. 31) i el no atorgament d’ajuts en concepte 

de fons social ni el reconeixement d’ajuts per al menjar (art. 32).  

 

Quinzena. Règim d’aplicació a les entitats del setor públic de salut. 

El personal de les entitats del sector públic de salut que gestionen serveis sanitaris per mitjà 

de concerts, convenis o contractes amb la generalitat, a què fa referència l’article 68 de la Llei 

7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, resta exclòs de l’aplicació de les 

disposicions sobre despeses de personal establertes pel títol III d’aquesta llei, llevat de les 

contingudes en els articles 31 i 32, sense perjudici de l’aplicació de la normativa bàsica 

estatal. 
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Hem de destacar també per la seva repercussió en l’àmbit de les EPiC la disposició addicional 

vint-i-unena, sobre el personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya. En la 

circular de CAPSS 15.14  , trobareu el detall dels seus principals elements. 
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