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05.11 Circular Informativa 
 
 
LA TAXA DE REPOSICIÓ PER BAIXES DEFINITIVES DE PERSONAL LABORAL  
A LES EMPRESES PÚBLIQUES I CONSORCIS 
 
El DOGC núm. 5795, de 13 de gener, publica el Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual 
s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011. 
 
El seu article 9 regula “Mesures específiques en matèria de despesa de personal” a partir de 
l’1 de gener de 2011 i durant el període de pròrroga pressupostària, els apartats a) i b) del 
qual estableixen : 
 

“a) No es podran reposar els efectius de personal que hagin causat baixa per 
jubilació, defunció o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de la relació laboral, 
llevat ....del personal sanitari de l’Institut Català de la Salut, en què es manté 
l’actual taxa de reposició del 50%” 
 
“b) No es podrà nomenar nou personal interí ni contractar personal laboral per 
cobrir places vacants o llocs de reforç, llevat dels casos permesos per les taxes de 
reposició previstes en l’apartat a)” 

 
A primer cop d’ull aquesta norma deixa fora de la taxa de reposició del 50% a les empreses 
públiques i consorcis del Departament de Salut (EPiC) i, en conseqüència, la seva taxa de 
reposició seria zero. Aquesta interpretació però suposaria un important obstacle per garantir 
el normal funcionament del servei sanitari públic gestionat per aquestes entitats de dret 
públic no ICS. 
 
Es per això que des de la patronal CAPSS proposem la següent interpretació  sistemàtica 
dels apartats a) i b) del Decret 109/2011 : LES EPiC TAMBÉ PODEN CONTINUAR 
APLICANT UNA TAXA DE REPOSICIO DEL 50 PER CENT DE LES EXTINCIONS 
DEFINITIVES DE CONTRACTES LABORALS, atès que el decret no ha derogat 
expressament l’Acord de Govern d’1 de juny de 2010 pel qual s’adoptaven mesures 
complementàries a les previstes en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, en matèria de 
despeses de personal en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que incloïa 
en el seu àmbit d’aplicació a totes les entitats del sector públic, en particular les entitats 
sanitàries adscrites al Departament de Salut, i va fer excepció de la reducció de “la taxa 
màxima de reposició d’efectius per jubilació, defunció o qualsevol altra forma d’extinció 
definitiva de la relació laboral a un 50 % en el cas del personal....sanitari”, sense limitar-lo 



 

2 

al personal contractat per l’ICS, i aquesta ha estat la taxa de reposició que les EPiC han 
estat aplicant  durant el segon semestre de 2010, 
 
Aquest criteri interpretatiu ha estat comentat amb els responsables de l’assessoria jurídica 
del CatSalut i de la Gerència d’Empreses Públiques i Consorcis, que han manifestat 
compartir-lo. 
 
 
Barcelona, 13 de gener de 2011. 
 


