14.15 Circular Informativa
LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLIC A LA
LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 2015

Els articles 27 i següents de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015, publicada al DOGC núm. 6830, de 13 de març, estableixen amb caràcter
general les limitacions a les retribucions del personal laboral del sector públic de la Generalitat de
Catalunya, que bàsicament són:
•

Congelació de la massa salarial respecte la del 2014 en termes d’homogeneïtat.

•

Prohibició de percebre retribucions vinculades a la productivitat o conceptes
anàlegs, sense perjudici de que es pugui reconèixer l’abonament màxim del 25 % de
les retribucions variables vinculades al compliment d’objectius definits per a l’exercici
2015.

•

Les retribucions dels directius assimilats a alt càrrec no poden experimentar cap
increment respecte de les vigents el 31.12.14.

•

L’establiment en el contracte de retribucions variables en funció d’objectius per al
personal directiu, la concreció dels objectius i la seva avaluació i acreditació han de
ser aprovats pel Departament de Salut, ajustant-se als criteris que fixi el govern.

•

Durant el 2015 les hores extraordinàries s’han de compensar obligatòriament en
temps de descans i excepcionalment, es poden compensar econòmicament si el
màxim òrgan de govern de l’entitat ho autoritza.

•

No es poden fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la jubilació.

•

No es poden atorgar ajuts en concepte de fons d’acció social o altres ajuts que
tinguin la mateixa naturalesa, llevat pòlisses d’assegurances per a la cobertura
d’accidents.

•

No es reconeixen percepcions derivades d’ajuts per al menjar.

De totes aquestes limitacions només afecten a les entitats del sector públic de salut AMB
AUTONOMIA DE GESTIÓ les contingudes als articles 31 i 32 (plans de pensions, ajuts d’acció
socials i ajuts per a menjar) i no són d’aplicació la resta de disposicions sobre despeses de
personal, sens perjudici de l’aplicació de la normativa bàsica estatal, segons disposa la disposició
addicional trenta-quatrena de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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