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EL RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL DIRECTIU DEL SECTO R PÚBLIC  DE 
LA SALUT : UN BRI D’ESPERANÇA?  
 
 
En la Circular de CAPSS 34.13 , de 17 de novembre, informàvem sobre les previsions en 
matèria de retribució de directius, contingudes en el projecte de llei d’acompanyament als 
pressupostos de la Generalitat per a l’any 2014. Aquest projecte ja s’ha convertit en llei, Llei 
2/2014, del 27 de gener, de mesures, fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
(DOGC núm. 6551, de 30 de gener), que confirma totes les estipulacions en aquesta matèria del 
projecte de llei. Així doncs ens remetem a la dita circular per al comentari del seu contingut. 
 
La llei ha incorporat en la seva disposició addicional vint-i-unena un apartat que no existia en el 
projecte que va entrar en el Parlament, el setè, que obre una porta a l’esperança per tal que  
sigui tinguda en compte la singularitat del sector salut. 
 
L’apartat setè diu així : 
 

7. Personal del sector públic salut amb funcions d’investigació. 
 
El personal del sector públic de salut amb funcions d’investigació, ateses les especials 
característiques de l’àmbit sanitari, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de les 
determinacions contingudes en aquesta disposició, i se n’han de regular per decret els 
criteris retributius, d’acord amb les seves especificitats.  Així mateix, s’han de  tenir en 
compte les especificitats de les funcions directive s de l’àmbit de la salut en el 
decret de desplegament.  
 

Així doncs, caldrà esperar com es tracta la retribució dels directius del sector públic de la salut 
(tots, tant els que tenen una relació especial d’alta direcció com els que tenen una relació laboral 
comuna), en el reglament de desenvolupament d’aquesta disposició addicional vint-i-unena que 
ha d’aprovar el Govern (no hi ha un termini fixat a la llei).  
 
Quan es publiqui el decret hi haurà un termini de tres (3) mesos per adaptar-hi els contractes, 
tant els d’alta direcció com els de naturalesa laboral comuna. 
 
 
 
 
 
 
La Vall d’En Bas, 2 de febrer de 2014. 
 
 


