23.12 Circular Informativa
“LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO”
El BOE núm. 261, de 30 d’octubre, publica el Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i
reducció de jornada, que entrarà en vigor el 31 del mateix mes.
Aquest reglament deroga el RD 801/2011 que regulava els ERO i altres disposicions normatives
que s’oposen a la seva regulació.
Pel que fa a la possibilitat de que les entitats del sector públic puguin fer suspensions de
contractes i reduccions de jornada, possibilitat que la reforma laboral va condicionar al que el seu
finançament majoritari fos amb ingressos obtinguts d’operacions realitzades en el mercat, el
paràgraf segon de la Disposició addicional tercera del Reglament estableix :
“A efectos de determinar si una entidad se financia mayoritariamente con ingresos,
cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o
a la prestación de servicios, se tendrá en cuenta que la entidad no esté clasificada
como Administración Pública, en el inventario de entes del sector público estatal,
autonómico o local, de conformidad con los criterios de contabilidad nacional de acuerdo
con la información disponible en el portal web del Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas.”
Així doncs, la irregular, o com a mínim discutible, classificació de totes les empreses públiques i
consorcis del sector de la salut de Catalunya en el sector institucional administracions públiques
segons els criteris del sistema comptable europeu SEC 95, impedeix ara que es puguin adoptar
en cas de crisis, mesures de flexibilitat interna (suspensions de contractes i/o reduccions de
jornada) i deixa com a únic recurs l’acomiadament col·lectiu.
Ja ho deia el títol de l’obra d’Óscar Wilde: “La importancia de llamarse Ernesto”, que traduït al
sector de les EPiC de la Generalitat seria: la importància d’una correcta classificació a efectes
dels criteris de comptabilitat.
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