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INFORME URGENT SOBRE ALGUNS 
CONTINGUTS DEL PROJECTE DE LLEI DE 

MESURES FISCALS I FINANCERES 
 
 
Modificació de la Llei de la Renda Mínima d’ inserció 
Modificació de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic 

Retallades dels drets dels treballadors del sector públic, en sentit 
molt ample, de la Generalitat de Catalunya 

 
 
MODIFICACIONS A LA LLEI DE LA RENDA MÍNIMA D’ 
INSERCIÓ 
 
Algunes consideracions de caràcter general 

 
S‟ ha de tenir en compte que la finalitat de la RMI es, d‟ acord amb l‟ 

article 2.1. de la Llei reguladora, “prestar el suport adequat a totes les 
persones a qui els calgui per a atendre les necessitats bàsiques per a 

viure en la societat, amb els recursos convenients per a mantenir-se i 
per a afavorir-ne la inserció o la reinserció socials i laborals”. 
 

Es vol modificar, aprofundint en la reforma que ja es va fer amb la Llei 
27/2011, de 27 de juliol , de mesures fiscals i financeres de l‟ any 2011, 

el caràcter legal de la RMI, regulant nous requisits per accedir-hi i 
noves circumstàncies per quedar-ne exclòs, dificultant l‟ accés, reduint 
la quantia econòmica que, en el seu cas, es tingui dret a cobrar. 

 
Les modificacions que el projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
vol fer suposen la violació de l‟ article 42 de l‟ Estatut d‟ Autonomia que 

obliga als poders públics a “promoure polítiques públiques que fomentin 
la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de 
titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials 
de Catalunya”, i també de l‟ article 24.3. de l‟ Estatut, en la mesura que 

estableix que “... les persones o famílies que es troben en situació de 
pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que 
els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les condicions 
que legalment s’ estableixen”. 
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Consideracions concretes a l’ articulat 

 
NOTA.- El text actualment vigent  és en castellà per que no hi ha text actualitzat 

en català. El text remarcat en lletra vermella indica allò que es suprimeix, 

modifica o introdueix de nou. El text redactat en blau indica la nova regulació 
que es vol aprovar 

 

 

Text actual Modificació que es vol fer Comentari 
 

Artículo 1. Principios y 
objeto de la Ley 

 

La presente Ley, basándose en 
los principios de igualdad, 

solidaridad y subsidiariedad, 

regula la renta mínima de 

inserción (RMI), como derecho 

de carácter universal 

garantizado por el sistema de 
servicios sociales de 

responsabilidad pública. 

1. Es modifica l‟article 1 de la Llei 

10/1997, de 3 de juliol, de la 
renda mínima d‟inserció, que resta 

redactat de la manera següent: 

“Principis i objecte de la llei 

Aquesta Llei, que es basa en els 

principis d‟igualtat, solidaritat i 
subsidiarietat, regula la renda 

mínima d‟inserció (RMI), com un 

dret prestat pel sistema de serveis 

socials de responsabilitat pública, 

d‟acord amb el que estableix 

aquesta Llei i les normes de 
desenvolupament.” 

Es vol suprimir la RMI com un 

dret de caràcter universal que 
ha de ser garantit pel sistema 

de serveis socials de 

responsabilitat pública, i que 

només sigui un dret d’ acord 

amb el que diu la llei i les 
normes de desplegament. 

S’elimina el caràcter universal 

garantit, per tant es 

condiciona a disponibilitat 

pressupostària, el que suposa 

reduir la responsabilitat 
pública i obrir a la 

discrecionalitat del Govern a 

l’hora de determinar el 

pressupost i, per tant, de 

garantir la subsistència de les 
persones al marge de la seva 

situació de necessitat. També 

es pot produir greuge: dues 

persones amb igual 

necessitat, un tindrà dret a 

prestació (perquè hi haurà 
pressupost) i l’altre no perquè 

s’haurà exhaurit el 

pressupost. 

Han de canviar la cartera de 

serveis per que era una de les 
prestacions garantides 

(universal) 

e) Que no dispongan de los 

medios económicos necesarios 

para atender las necesidades 
básicas de la vida. Se 

consideran en esta situación 

las personas o las unidades 

familiares que no obtengan 

durante los doce meses 
anteriores unos ingresos 

superiores a la prestación 

económica de la renta mínima 

de inserción que corresponda 

al mismo período. Se computa 

como ingresos de la unidad 
familiar solamente la parte de 

2. Es modifica la lletra e de 

l‟apartat 1 de l‟article 6 de la Llei 

10/1997, de 3 de juliol, de la 

renda mínima d‟inserció, que resta 

redactat de la manera següent: 
“e) Que no disposin dels mitjans 

econòmics necessaris per atendre 

les necessitats bàsiques de la vida. 

Es consideren en aquesta situació 

les persones o les unitats familiars 
que no obtinguin durant els dotze 

mesos anteriors uns ingressos 

superiors a 

la prestació econòmica de la renda 

mínima d'inserció que 

correspongui al mateix període. En 

Art. 6, apartat 1. és el que 

regula els requisits per a ser 

titulars de la RMI......... 

 

Fins ara només es computen 
com a ingressos de la unitat 

familiar una part de la quantia 

de les pensions.....que puguin 

cobrar els que no siguin 

titulars de la RMI. 
 

Ara es vol computar tota la 

quantia d’aquestes pensions. 
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las pensiones de jubilación, 
invalidez, viudedad y orfandad 

que perciba cada miembro de 

la unidad familiar que no sea 

el titular, que exceda el 

importe de la prestación 
económica básica de la renta 

mínima de inserción. En el 

caso de convivir dos o más 

unidades familiares, los 

ingresos conjuntos de las 

personas que forman parte del 
núcleo de convivencia familiar 

no pueden superar, por cada 

miembro, la prestación básica 

de la renta mínima y estos no 

pueden disponer de bienes 

muebles o inmuebles que, por 
sus características, indiquen 

de forma notoria que hay 

bienes materiales suficientes 

para atender la subsistencia. 

En el supuesto de percepción 
de ingresos irregulares, tanto 

en lo relativo a la cuantía 

como en lo relativo a la 

periodicidad, debe tenerse 

como referencia el promedio de 

los obtenidos durante los doce 
meses anteriores a la solicitud. 

el cas de conviure dues o més 
unitats familiars, els ingressos 

conjunts de 

les persones que formen part del 

nucli de convivència familiar no 

poden superar, per cada membre, 
la prestació bàsica de la renda 

mínima i aquests no poden 

disposar de béns mobles o 

immobles que, per llurs 

característiques, indiquin de forma 

notòria que hi ha béns materials 
suficients per atendre la 

subsistència. En el supòsit de 

percepció d'ingressos irregulars, 

tant pel que fa a la quantia com 

pel que fa a la periodicitat, s'ha de 

tenir com a referència la mitjana 
dels ingressos obtinguts durant els 

dotze mesos anteriors a la 

sol•licitud.” 

Es vol fer més difícil 
complir el requisit de 
carència de rendes. 

 3. S‟afegeix una nova lletra, la g, a 

l‟apartat 1 de l‟article 6 de la Llei 

10/1997, de 3 de juliol, de la 

renda mínima d‟inserció, amb el 

text següent: 
“g) Que presentin, d'acord amb 

l'avaluació dels serveis socials 

bàsics, dificultats d'inserció social i 

laboral afegides.” 

Es vol regular un nou 

requisit per a ser titular, 
que abans no hi era  i 
que va ser introduït per 

mitjà del Decret que esta 
impugnat judicialment. 

2. No tienen acceso a la 
prestación económica de la 

renta mínima de inserción: 

a) La persona solicitante o 
cualquier miembro de la 

unidad familiar con derecho a 

percibir otras prestaciones 

públicas, ayudas o 

subvenciones. 

 

4. Es modifica la lletra a de 

l‟apartat 2 de l‟article 6 de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la 

renda mínima d‟inserció, que resta 

redactat de la manera següent: 

“a) La persona que fa la sol•licitud 

o qualsevol membre de la unitat 

familiar amb dret a percebre 
ingressos de qualsevol mena, llevat 

dels que es determinin per 

reglament, que superin, per unitat 

familiar, la prestació econòmica de 

la renda mínima, calculada d‟acord 

amb el que estableixen aquesta 
Llei i la disposició reglamentària 

corresponent.” 

L’ art. 6, apartat 2. és el que 

regula qui NO té dret a la RMI 
 

Es vol precisar millor que les 

altres prestacions públiques , 

ajuts o subvencions, per que 

siguin causa d’ exclusió de l’ 

accés a la RMI,  han de ser 
superiors a l’ import de la 

RMI. 

 5. S‟afegeix una nova lletra, la h, a 

l‟apartat 2 de l‟article 6 de la Llei 

10/1997, de 3 de juliol, de la 

renda mínima d‟inserció, amb el 

L’ art. 6, apartat 2. és el que 

regula qui NO té dret a la RMI 

Es trenca la finalitat de la 

RMI “prestar el suport 
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text següent: 
“h) Les persones que només 

presentin una problemàtica laboral 

derivada de la manca o pèrdua de 

feina, que no acreditin una 

dificultat social o d'inserció laboral 
afegides i, 

per tant, que no requereixin cap 

tipus d'intervenció social i 

continuada.” 

adequat a totes les persones 
que el necessitin per atendre 

les necessitats bàsiques per 

viure en la societat, amb els 

recursos convenients per al 

seu manteniment”, ja que no 
es permet l’accés a qui no 

tingui necessitat 

d’intervenció social, tot i que 

per la pèrdua de treball no 

disposin d’ingressos per a 

atendre les necessitats 
bàsiques o el seu 

manteniment. 

 

Es vol regular un nou 
motiu d’ exclusió a l’ 

accés a la RMI, que 
abans no hi era  i que va 
ser introduït per mitjà 

del Decret que esta 
impugnat judicialment. 

Artículo 11. Aprobación del 
Plan individual de inserción 

y reinserción social y laboral 

1. La Comisión 
Interdepartamental de la 

Renta Mínima de Inserción 

debe emitir informe 

vinculante, con un 

pronunciamiento de 
aprobación o desestimación de 

cada proyecto. La aprobación 

puede ser total o parcial. El 

informe debe ser trasladado a 

las direcciones generales 

competentes a fin de que 
adopten las resoluciones que 

en cada caso procedan. 

6. Es modifica l‟apartat 1 de 

l‟article 11 de la Llei 10/1997, de 3 
de juliol, de la renda mínima 

d‟inserció, que resta redactat de la 

manera següent: 

“1. La Comissió 

Interdepartamental de la Renda 
Mínima d‟Inserció, tenint en 

compte les disponibilitats 

pressupostàries, ha d‟emetre un 

informe vinculant, amb un 

pronunciament d‟aprovació o 

desestimació de cada projecte. 
L‟aprovació pot ser total o parcial. 

L‟informe s‟ha de traslladar a les 

direccions generals competents, 

per tal que adoptin les resolucions 

que en cada cas procedeixin”. 

 

Es vol fer un afegit per  
regular expressament que l’ 

Informe de la Com. 

Interdepartamental esta 

obligat per les disponibilitats 

pressupostàries. 
De nou el que determina el 

dret o no a la prestació no a 

les necessitats d’atenció, sinó 

a la disponibilitat 

pressupostària. 

Artículo 11. Aprobación del 

Plan individual de inserción 
y reinserción social y laboral 

 

7. S‟afegeix un nou apartat, el 4, a 

l‟article 11 de la Llei 10/1997, de 3 

de juliol, de la renda mínima 

d‟inserció, amb el text següent: 
“4. Quan la disponibilitat 

pressupostària no sigui suficient 

per aprovar tots els expedients, la 

Comissió Interdepartamental 

elevarà una proposta al Govern per 

determinar els criteris objectius i 
no discrecionals de prelació dels 

expedients”. 

Com no hi haurà diners per a 

tothom, es vol regular que s’ 

haurà d’ establir criteris 

objectius i no discrecionals 
per triar a qui es concedeix la 

RMI i a qui no. 

No té gaire sentit, que fins 

que no es produeixi la 

situació de no disponibilitat 

pressupostària la Comissió 
Interdptal no elevi la proposta 

de criteris objectius al 

Govern. S’hauria d’haver 

determinat el criteri 

d’objectivitat a la pròpia 
reforma legislativa. 
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Artículo 23. Pago 

1. El abono de la prestación 

económica debe efectuarse 
una vez acordada la concesión 

de la prestación, con efecto 

desde el primer día del mes 

siguiente al de la fecha de 

entrada de la solicitud en el 
correspondiente registro de la 

Generalidad o de la fecha en 

que se haya completado toda 

la documentación necesaria 

para acreditar la concurrencia 

de los requisitos. El pago de 
esta prestación económica 

debe hacerse por meses 

vencidos y directamente al 

titular. No pueden producirse 

atrasos en el pago superiores a 
un mes. El pago de los atrasos 

en ningún caso puede superar 

el importe de una 

mensualidad además de la 

corriente. Excepcionalmente, 

este pago puede realizarse a la 
entidad que atienda a la 

persona destinataria, cuando 

eso pueda asegurar su 

finalidad. 

 

8. Es modifica l‟apartat 1 de 
l‟article 23 de la Llei 10/1997, de 3 

de juliol, de la renda mínima 

d‟inserció, que resta redactat de la 

manera següent: 

“1. L‟abonament de la prestació 
econòmica s‟ha d‟efectuar un cop 

acordada la concessió de la 

prestació, amb efectes a partir del 

primer dia del mes següent al de la 

data de resolució del 

reconeixement del dret a la 
prestació econòmica. El pagament 

d‟aquesta prestació econòmica s‟ha 

de fer per mesos vençuts i 

directament al titular. 

Excepcionalment, prèvia 

conformitat del titular o de la 
persona física o jurídica que 

legalment el representi i sempre 

que es compleixin els requisits 

establerts reglamentàriament, 

aquest pagament es pot fer a 
l‟entitat que atengui la persona 

destinatària, quan això pugui 

assegurar-ne la finalitat. 

Si un cop transcorregut el termini 

màxim de 4 mesos des de la data 

de la sol•licitud no s‟hagués 
notificat resolució expressa de 

reconeixement de la prestació, el 

dret d‟accés a la prestació 

econòmica que, en el seu cas, fos 

reconeguda, es generarà des del 
primer dia del mes següent al del 

compliment del termini màxim 

indicat.” 

Es vol modificar per establir 
que, en el cas d’ ésser 

reconeguda la RMI es pagarà 

des de el primer dia del mes 

següent a la data de la 

resolució que la reconegui, 
quan fins ara s’ havia   de 

pagar des de el primer dia del 

mes següent a la presentació 

de la sol·licitud. 

 

Es vol suprimir la previsió 
legal existent en el sentit de 

que no es podien produir 

endarreriments en el 

pagament superiors a un mes. 

 

Ara, es preveu expressament 
que si han passat 4 mesos des 

de la sol·licitud sense que s’ 

hagi concedit o denegat la 

RMI, si es posteriorment 

reconeguda es pagarà des de 
el primer dia del mes cinquè 

des de la sol·licitud. 

Endarrerir la data de 

pagament de la prestació del 

1er dia del mes següent a la 

sol·licitud a la de la  
resolució, sense que 

paral·lelament s’estableixi un 

termini màxim de resolució 

raonable (4 mesos es un 

escàndol) farà que 
s’endarrereixin de forma 

generalitzada les resolucions 

per a endarrerir al màxim els 

nous pagaments. 

Deixar 4 mesos sense 

resolució (i per tant sense 
pagament) a persones amb 

greus necessitats 

econòmiques és inacceptable. 

 
En definitiva el Govern 

de la Generalitat es vol 
estalviar 4 mensualitats 
de la RMI en cadascuna 

de les persones que hi 
tinguin dret. 

 
 
MODIFICACIONS A LA LLEI  DE PRESTACIONS SOCIALS 
DE CARÀCTER ECONÒMIC 
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Algunes consideracions de caràcter general 

 
L‟ objecte de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, es, d‟acord amb el seu article 2.1.,  “atendre 
determinades situacions de necessitat en què es troben les persones 

que no disposen de recursos econòmics suficients per a afrontar-les i no 
estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts”. 
 

Les modificacions que el projecte de llei de mesures fiscals i financeres 
vol fer suposen la violació de l‟ article 42 de l‟ Estatut d‟ Autonomia que 
obliga als poders públics a “promoure polítiques públiques que fomentin 
la cohesió social i que garanteixin un sistema de serveis socials, de 
titularitat pública i concertada, adequat als indicadors econòmics i socials 
de Catalunya”, i també de l‟ article 24.3. de l‟ Estatut, en la mesura que 
estableix que “... les persones o famílies que es troben en situació de 
pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que 
els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les condicions 
que legalment s’ estableixen”. 
 
 

Consideracions concretes a l’ articulat 
 
NOTA.- El text actualment vigent  és en castellà per que no hi ha text actualitzat 

en català. El text remarcat en lletra vermella indica allò que es suprimeix, 

modifica o introdueix de nou. El text redactat en blau indica la nova regulació 

que es vol aprovar 

 

Text actual Modificació que es vol fer Comentari 

Artículo 16. Procedimiento para 
la concesión de las prestaciones 

 

 

1. Las solicitudes de las 
prestaciones sociales de carácter 

económico deben presentarse en 

los registros de los entes u 

órganos administrativos, en las 

oficinas y en los lugares o por los 

medios telemáticos establecidos 
por la Ley del Estado 30/1992, del 

26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

2. Los expedientes de las 

prestaciones sociales de carácter 

económico de derecho subjetivo se 

inician a solicitud de la parte 
interesada. Las prestaciones de 

derecho de concurrencia pueden 

iniciarse de oficio o a instancia de 

1. Es modifica l‟article 16 de la Llei 

13/2006, de 27 de juliol, de 
prestacions socials de caràcter 

econòmic, que resta redactat de la 

manera següent: 

“Article 16. Procediment per a la 

concessió de les prestacions 
1. Les sol•licituds de les prestacions 

socials de caràcter econòmic s'han 

de presentar als registres dels ens o 

dels òrgans administratius, a les 

oficines, de manera presencial, o pels 

mitjans telemàtics establerts per la 
Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de 

novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 
 

2. Els expedients de les prestacions 

socials de caràcter econòmic de dret 

subjectiu s'inicien a sol•licitud de la 

part interessada. Les prestacions de 

dret de concurrència es poden iniciar 
d'ofici o a instància de part. En tots 

els casos, i en el tràmit d'instrucció 
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parte. En todos los casos, y en el 
trámite de instrucción del 

expediente, el ente o el órgano 

gestor debe pedir, si procede, al 

ayuntamiento o al consejo 

comarcal, un informe relativo al 
beneficiario o beneficiaria que, 

como mínimo, debe valorar la 

situación de necesidad e indicar si 

la persona vive sola o forma parte 

de una unidad familiar o de una 

unidad de convivencia. 

3. Realizado el informe al que 

se refiere el apartado 2, el ente o 

el órgano gestor debe enviar el 

expediente al órgano competente 
para resolverlo. 

4. Las solicitudes de las 

prestaciones sociales de carácter 
económico de derecho subjetivo 

pueden pedirse en cualquier 

momento. La concesión de la 

prestación, si procede, tiene 

efectos económicos desde el 

primer día del mes siguiente al de 
la fecha de solicitud, salvo que la 

norma de creación establezca otra 

cosa. 

 

 

5. Las solicitudes de las 
prestaciones sociales de carácter 

económico de derecho de 

concurrencia pueden pedirse 

cuando se abre la correspondiente 

convocatoria, que debe ser 
aprobada por la correspondiente 

orden del titular del departamento 

competente en materia de 

asistencia y servicios sociales. 

 

 

6. Las solicitudes de las 
prestaciones sociales de carácter 

económico deben resolverse y 

notificarse en el plazo de tres 

meses, a contar de la fecha de la 
solicitud si son de derecho 

subjetivo, y desde la finalización 

del plazo de presentación de 

solicitudes si se trata de 

prestaciones de derecho de 

concurrencia. En todos los casos, 
la Administración debe efectuar la 

de l'expedient, l'ens o l'òrgan gestor 
ha de demanar, si escau, a 

l'ajuntament o al consell comarcal, 

un informe relatiu al beneficiari o 

beneficiària que, com a mínim, ha de 

valorar la situació de necessitat i 
indicar si la persona viu sola o forma 

part d'una unitat familiar o d'una 

unitat de convivència. 

 

 

 
 

3. Un cop fet l'informe a què fa 

referència l'apartat 2, l' ens o l'òrgan 

gestor ha de trametre l'expedient a 

l'òrgan competent per a resoldre'l. 

 
4. Les sol•licituds de les prestacions 

socials de caràcter econòmic de dret 

subjectiu es poden demanar en 

qualsevol moment. Llevat que la 

norma de creació estableixi una altra 
cosa, la concessió de la prestació 

econòmica, si escau, té efectes 

econòmics des del primer dia del mes 

següent al de la data de la 

sol•licitud, excepte les prestacions 

previstes en els articles 20, 21 i 23, 
que tenen efectes econòmics des del 

primer dia del mes següent al de la 

data de la resolució de 

reconeixement del dret a la prestació. 

 
5. En el cas de les prestacions dels 

articles 20, 21 i 23, si un cop 

transcorregut el termini màxim de 

tres mesos des de la data de la 

sol•licitud no s‟hagués notificat 

resolució expressa de reconeixement 
de la prestació, el dret d‟accés a la 

prestació econòmica, en cas que fos 

reconeguda, es generarà des del 

primer dia del mes següent al del 

compliment del termini màxim 
indicat. 

 

 

6. Les quanties en concepte d‟efectes 

retroactius de les prestacions 

econòmiques previstes en els articles 
20, 21 i 23 d‟aquesta Llei podran ser 

ajornades i el seu abonament 

periodificat en pagaments mensuals 

de la mateixa quantia, en un termini 

màxim de 12 mesos des de la data de 
la resolució ferma de reconeixement 

de la prestació. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Es vol modificar els 

efectes econòmics del 

dret atorgat, per pagar 

menys diners a les 
persones que hi tinguin 

dret,  de les següents 

prestacions:  

 

-Prestació per al 

manteniment de despeses 
de la llar per a 

determinats col·lectius 

-Prestació complementària 

per a pensionistes de la 

modalitat no contributiva, 
per invalidesa o jubilació 

-Prestació per a atendre 

necessitats bàsiques 

 

Això es vol fer de la 

següent manera: 
 

Pagant el 1er dia del 

mes següent al que es 

dicti la resolució 

favorable al dret 
 

Dient que es pot 

endarrerir 3 mesos l’ 

actuació de l’ 

Administració concedit 

el dret, i en aquest cas, 
el dret a cobrar es a 

partir del 1er dia del 

mes que fa 4 des de la 

sol·licitud. 

 
I per si no ni ha prou 

amb l’ anterior, es vol 

regular que es podrà 

ajornar el pagament i 

fer-lo en pagaments 

mensuals en 12 mesos.  
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resolución por escrito y de forma 
motivada. Si no se efectúa la 

resolución y la notificación en el 

plazo establecido, la solicitud debe 

entenderse desestimada. 

7. Los efectos económicos de 
las prestaciones con carácter de 

derecho de concurrencia se 

producen el día establecido por la 

correspondiente convocatoria o, si 
no hay previsión, el primer día del 

mes siguiente al mes en que 

finaliza el plazo de presentación de 

solicitudes. 

8. Para lo no previsto por la 
presente Ley debe aplicarse la 

legislación vigente en materia de 

procedimiento administrativo. 

 

 

 
 

 

 

 

 
7. Les sol•licituds de les prestacions 

socials de caràcter econòmic de dret 

de concurrència es poden demanar 

quan se n'obre la convocatòria, que 

ha d'ésser aprovada per l'ordre 

corresponent del titular del 
departament competent en matèria 

d'assistència i serveis socials. 

 

 

8. Les sol•licituds de les prestacions 

socials de caràcter econòmic s'han 
de resoldre i notificar en el termini de 

tres mesos, a comptar des de la data 

de la sol•licitud, si són de dret 

subjectiu, i des de la finalització del 

termini de presentació de 
sol•licituds, si es tracta de 

prestacions de dret de concurrència. 

En tots els casos, l'Administració ha 

de dur a terme la resolució per escrit 

i d'una manera motivada. Si no es 

duu a terme la resolució i la 
notificació en el termini establert, la 

sol•licitud s'ha d'entendre 

desestimada. 

9. Els efectes econòmics de les 

prestacions amb caràcter de dret de 
concurrència es produeixen el dia 

establert per la convocatòria 

corresponent o, si no hi ha previsió, 

el primer dia del mes següent al mes 

en què acaba el termini de 

presentació de sol•licituds. 
10. Pel que fa als aspectes que no 

preveu aquesta Llei, s'ha d'aplicar la 

legislació vigent en matèria de 

procediment administratiu.” 

6. Son causas de extinción de la 
prestación regulada por este 

artículo, además de las 

establecidas con carácter general, 

las siguientes: 

.................. 
c) Ser usuario o usuaria de una 

prestación de servicios de 

acogimiento residencial, sanitario 

o de naturaleza análoga, en las 

condiciones que se establezcan 
por reglamento, siempre que esta 

prestación sea financiada con 

fondos públicos. 

 

2. Es modifica la lletra c de l‟apartat 
6 de l‟article 20 de la Llei 13/2006, 

de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta 

redactat de la manera següent: 

 

“c) Ésser usuari o usuària d'una 
prestació de serveis d'acolliment 

residencial, sanitari, o de naturalesa 

anàloga, en les condicions que 

s'estableixin per reglament, o estar 

ingressat en un centre penitenciari.” 

 
Es regula l’ ingrés en 

centre penitenciari com 

a causa de l’ extinció de 

la prestació per al 
manteniment de 

despeses de la llar per a 

determinats col·lectius 
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4. Son causas de extinción de 
la prestación regulada por este 

artículo, además de las 

establecidas con carácter general, 

las siguientes: 

.............. 

b) Ser usuario o usuaria de 
una prestación de servicios de 

acogimiento residencial, sanitario 

o de naturaleza análoga, en las 

condiciones que se establezcan 

por reglamento, siempre que esta 
prestación sea financiada con 

fondos públicos. 

 
3. Es modifica la lletra b de l‟apartat 

4 de l‟article 21 de la Llei 13/2006, 

de 27 de juliol, de prestacions socials 

de caràcter econòmic, que resta 

redactat de la manera següent: 
“b) Ésser usuari o usuària d'una 

prestació de serveis d'acolliment 

residencial, sanitari, o de naturalesa 

anàloga, en les condicions que 

s'estableixin per reglament, o estar 

ingressat en un centre penitenciari.” 

 
 
Es regula l’ ingrés en 

centre penitenciari com 

a causa de l’ extinció de 

la prestació 

complementària per a 
pensionistes de la 

modalitat no 

contributiva, per 

invalidesa o jubilació 

 4. S‟afegeix un nou apartat, el 5, a 

l‟article 21 de la Llei 13/2006, de 27 

de juliol, de prestacions socials de 

caràcter econòmic, amb el text 
següent: 

“5. És causa de suspensió de la 

prestació regulada per aquest article, 

a més de les establertes amb 

caràcter general, tenir suspesa la 

pensió no contributiva de la 
Seguretat Social.” 

Es regula com a causa de 

suspensió de la prestació 

complementària per a 

pensionistes de la 
modalitat no 

contributiva, per 

invalidesa o jubilació, 

tenir suspesa la pensió 

no contributiva de la 

Seguretat Social. 

Artículo 23. Prestación para 

atender necesidades básicas 

1. Se crea una prestación de 
derecho subjetivo para atender los 

gastos derivados de las 

necesidades básicas de las 

personas en las que concurren las 
siguientes circunstancias: 

 

a) Tienen una disminución igual 
o superior al 65% o tienen más de 

65 años y no son perceptoras de 

prestaciones de la modalidad 

contributiva o no contributiva o de 

pensiones a cargo de cualquiera 
de los regímenes integrados en el 

sistema de la Seguridad Social. 

b) Los ingresos que percibe la 
unidad familiar o convivencial por 

todos los conceptos no superan el 

indicador de renta de suficiencia 

incrementado en un 30% por cada 

miembro a partir del segundo. 

 

 

 

5. Es modifica l‟article 23 de la Llei 

13/2006, de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter 

econòmic, que resta redactat de la 

manera següent: 
“1. Es crea una prestació de dret 

subjectiu per atendre les despeses 

derivades de les necessitats bàsiques 

de les persones en què concorren les 

circumstàncies següents: 

 
 

a) Tenir una discapacitat igual o 

superior al 65% o tenir més de 65 

anys i no ser perceptor/a de 

prestacions de la modalitat 
contributiva o no contributiva o de 

pensions a càrrec de qualsevol dels 

règims integrats en el sistema de la 

Seguretat Social. 

 

b) Que els ingressos que percep la 
unitat familiar o convivencial per tots 

els conceptes no superin l'indicador 

de renda de suficiència incrementat 

d'un 30% per cada membre a partir 

del segon. 

 
Als efectes d‟aquesta prestació, 

s‟entén per unitat familiar o 

convivencial la formada per la 

persona beneficiària, el seu cònjuge o 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Es vol afegir aquesta 

nova previsió, per fer 

més difícil d’ accés a la 

prestació 
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c) Se trata de personas que no 

trabajan o no se pueden 
incorporar al mundo laboral. 

2. El importe de la prestación 

para atender necesidades básicas 
es la cantidad equivalente a la 

diferencia entre el cómputo de 

ingresos indicado en el apartado 

1.b y el indicador de renta de 

suficiencia y en ningún caso 

puede superar el resultado de 
sumar la pensión no contributiva 

de la Seguridad Social y la 

prestación regulada por el artículo 

21. 

3. Son causas de extinción de la 
prestación para atender 

necesidades básicas, además de 

las establecidas con carácter 

general, las siguientes: 

a) Superar el indicador de renta 

de suficiencia. 

 

b) Ser usuario o usuaria de una 

prestación de servicios de 

acogimiento residencial, sanitario 
o de naturaleza análoga, en las 

condiciones que se establezcan 

por reglamento, siempre que esta 

prestación sea financiada con 

fondos públicos. 

parella de fet i els familiars fins al 
segon grau de consanguinitat o 

afinitat que convisquin en el mateix 

domicili. 

 

c) Que es tracti de persones que no 
treballen o no es poden incorporar al 

món laboral. 

 

2. L' import de la prestació per 

atendre necessitats bàsiques és la 

quantitat equivalent a la diferència 
entre el còmput d'ingressos indicat 

en l'apartat 1.b i l'indicador de renda 

de suficiència i, en cap cas, no pot 

superar el resultat de sumar la 

pensió no contributiva de la 

Seguretat Social i la prestació 
regulada per l'article 21. 

 

 

3. Són causes d'extinció de la 

prestació per atendre necessitats 
bàsiques, a més de les establertes 

amb caràcter general, les següents: 

 

 

a) Superar la persona beneficiària o 

la unitat familiar o convivencial els 
ingressos definits a l‟article 23.1.b. 

 

 

b) Ésser usuari o usuària d'una 

prestació de serveis d'acolliment 
residencial, sanitari, o de naturalesa 

anàloga, en les condicions que 

s'estableixin per reglament, o estar 

ingressat en un centre penitenciari.” 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Es vol afegir aquesta 

nova previsió, per fer 
més difícil d’ accés a la 

prestació 

 

 

 
 

Nova causa d’extinció 

del dret: estar 

ingressat en un centre 

penitenciari 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESURES A L’ ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
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Modificacions al Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública 
 
 

El projecte de Llei de mesures fiscals i financeres vol modificar, amb 
caràcter permanent, la Llei de la funció pública de Catalunya,  per 
reduir el dret a continuar treballar una vegada complerta l‟ edat 

prevista per la jubilació forçosa i per reduir de 9 a 6 dies els dies de 
lliure disposició. 
 

Text actual Modificació que es vol fer Comentari 

Artículo 38. Jubilación 
forzosa 

 

1. La jubilación forzosa 
se declarará de oficio al 

cumplir el funcionario la 

edad legalmente prevista. 

Podrá prolongarse la 

situación de servicio 

activo, con las condiciones 
y requisitos legalmente 

establecidos, a los efectos 

de alcanzar el mínimo de 

servicios computables 

para causar haberes 
pasivos de jubilación. 

Modificació del Decret legislatiu 
1/1997 

1. Es modifica l‟apartat 1 de l‟article 

38 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d‟octubre, pel qual s‟aprova la refosa 

en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a 

Catalunya en matèria de funció 

pública, que resta redactat de la 

manera següent: 

“1. La jubilació forçosa es declararà 

d‟ofici quan el funcionari compleixi 
l‟edat determinada legalment.” 

Mesura de caràcter permanent 
 

Es suprimeix d’aquest article la 

possibilitat, amb caràcter 

general, de prorrogar-se la 

situació de servei actiu 
(continuar treballant). 

 2. S‟afegeix un nou apartat 3 a 

l‟article 38 del Decret legislatiu 

1/1997, de 31 d‟octubre, pel qual 

s‟aprova la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals 

vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, amb el redactat 

següent: 

“3. El personal funcionari podrà 

sol•licitar el perllongament de la 

permanència en el servei actiu fins, 
com a màxim, els setanta anys d‟edat. 

L‟òrgan competent per declarar les 

jubilacions resoldrà de manera 

expressa i motivada l‟atorgament o 

denegació del perllongament de la 

permanència en el servei actiu 
d‟acord amb alguna de les següents 

causes: 

a) L'aptitud per a l‟acompliment de les 

tasques i funcions pròpies del lloc de 

treball que s‟ocupa. 

b) La conducta professional, el 
rendiment i/o l‟assoliment 

Mesura de caràcter permanent 

 

Es regula que els funcionaris 

tindran la possibilitat de 

sol·licitar, després de complir 

l’edat en que estigui establerta la 
jubilació obligatòria, continuar 

treballant (però només fins els 

70 anys)  i també s’ estableixen 

les circumstàncies que s’ hauran 

de tenir en compte a l’ hora    de 
resoldre la sol·licitud. 

 

La sol·licitud haurà de resoldre’s 

de forma expressa, i només es 

podrà fer per les següents 

causes:  
......... 

................ 

......................... 

 
També es vol regular la facultat 

de l’ Adm. de deixar sense efecte 
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d‟objectius. 
c) Les circumstàncies derivades de la 

planificació i racionalització dels 

recursos humans. 

Així mateix, l‟òrgan competent podrà 

resoldre de manera motivada la 
finalització del perllongament 

autoritzat. 

Sense perjudici de l‟anterior, 

s‟atorgarà el perllongament de la 

permanència al servei actiu sempre 

que sigui necessari completar el 
temps mínim de serveis per a causar 

dret a la pensió de jubilació, d‟acord 

amb els requisits i condicions 

establertes en el Règim de Seguretat 

Social que sigui aplicable. 

El què disposa aquest apartat no serà 
d‟aplicació als funcionaris que tinguin 

normes específiques de jubilació.” 

la resolució que hagi autoritzat 
el perllongament. 

 

S’ atorgarà el perllongament si 

és necessari per completar el 

temps mínim de serveis per 
causar dret a la pensió de 

jubilació. 

 

Aquestes normes no son d’ 

aplicació als funcionaris que 

tinguin normes específiques de 
jubilació.  

 

Es tracta d’ una regulació 
legal de la possibilitat de 

continuar treballant. No 
sembla que hi tinguem que 

estar en contra.  
 

 Disposició Final Novena 
Projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres 

 

 Perllongaments al personal funcionari 
de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya 

Durant els tres anys següents a 

l‟entrada en vigor d„aquesta llei, no 

s‟autoritzaran perllongaments al 

personal funcionari de l‟Administració 

de la Generalitat de Catalunya i es 
resoldran els perllongaments ja 

autoritzats en el termini màxim de sis 

mesos, llevat que sigui necessari per a 

causar dret a la pensió de jubilació o 

en el casos en què, excepcionalment, 
el Govern de la Generalitat consideri 

necessari autoritzar-los o mantenir 

les autoritzacions vigents per causes 

derivades de la planificació i 

racionalització dels recursos humans. 

PERÒ, el dret a continuar 

treballant més enllà de l’ edat en 
que la jubilació es forçosa, que s’ 

acaba de regular al nou art. 38.3. 

de la Llei de la Funció Pública de 

Catalunya, QUEDA EN SUSPENS 

DURANT ELS PROPERS 3 ANYS, 

i , EN ELS 6 MESOS 
POSTERIORS A L’ ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LLEI, ES 

DEIXARAN SENSE EFECTE els 

perllongaments que estiguin en 

vigor (s’ hauran de jubilar 
forçosament), excepte que sigui 

necessari per a causar dret a la 

pensió de jubilació o en el casos 

en què, excepcionalment, el 

Govern de la Generalitat 

consideri necessari.... 
 

Article 96.- Permisos 

 

 

 

 

2. Se podrá disponer de 
nueve días al año, como 

máximo, de permiso para 

asuntos personales sin 

justificación. La concesión 

3. Es modifica l‟apartat 2 de l‟article 

96 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d‟octubre, pel qual s‟aprova la refosa 

en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció 

pública, que resta redactat de la 

manera següent: 

“2. Es podrà disposar de sis dies de 

permís l‟any, com a màxim, per 

assumptes personals sense 
justificació. La concessió d‟aquests 

dies de permís serà subordinada 

a les necessitats del servei i en tots 

 

Mesura de caràcter permanent 

 

 

 
 

 

 

 

Els dies s’ assumptes propis 

NOMÉS seran 6 dies a l’ any, 
enlloc de 9. 
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de dichos días de permiso 
estará subordinada a las 

necesidades del servicio, y 

en todo caso deberá 

garantizarse que la propia 

unidad orgánica en donde 
se presten los servicios 

asuma, sin daño para 

tercera persona o para la 

propia organización, las 

tareas del funcionario al 

que se haya concedido el 
permiso. 

 

els casos caldrà garantir que la 
mateixa unitat orgànica on es presten 

els serveis assumirà sense dany per a 

terceres persones o per 

la pròpia organització les tasques del 

funcionari al qual es concedeix el 
permís. 

Sens perjudici de l‟anterior, els 

funcionaris tenen dret a gaudir de dos 

dies addicionals en complir el sisè 

trienni, dret que s‟incrementa en un 

dia addicional per cada trienni 
complert a partir del vuitè.” 

 
 

 

 

 

 
Però seran 8 dies a l’ any a partir 

dels 18 anys de serveis prestats, 

9 dies a l’ any a partir dels 21 

anys, 10 dies a partir dels 24 

anys, 11 dies a partir dels 27 

anys, i així successivament. 
 

Modificació (reducció)  a la 

baixa de les condicions de 
treball. 

   

 
 

 

Modificacions a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures 

de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de 

Catalunya 
 

El projecte de Llei de mesures fiscals i financeres vol modificar, amb 
caràcter permanent, la Llei de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal  de les Administracions Públiques de Catalunya, 

per eliminar el dret a la reducció de jornada amb dret a percebre la 
totalitat de la retribució. 

 
 

Text actual Modificació que es vol fer Comentari 

Artículo 24. Reducción de 

jornada con la totalidad de la 
retribución 

1. Las personas a las cuales 

se aplica la presente Ley pueden 
gozar de una reducción de como 

máximo un tercio de la jornada 

de trabajo con la percepción del 

cien por cien de las retribuciones 

para cuidar de un hijo o hija, 

siempre que no estén privadas de 
su guarda legal por resolución 

judicial y que el otro progenitor o 

progenitora trabaje. 

2. La reducción de jornada 
regulada por el presente artículo 

tiene una duración máxima de un 

año a partir de la finalización del 

permiso por maternidad o de la 

Modificació de la Llei 8/2006 

Es modifica l'article 24 de la Llei 

8/2006, de 5 de juliol, de 
mesures de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les 

administracions públiques de 

Catalunya, que resta redactat de 

la manera següent: 
 

“Article 24. Reducció de jornada 

amb reducció proporcional de 

retribucions. 

Sense perjudici de l‟ establert a 
l‟article 26 a) d‟aquesta Llei, les 

persones que per raó de guarda 

legal tinguin cura directa d‟un 

menor de 12 anys, poden gaudir 

d‟una reducció de jornada d‟un 

terç o la meitat amb la reducció 
proporcional de retribucions. 

Mesura de caràcter permanent 

 

L’ art. 24 regula el dret a una 
reducció de com a màxim 1/3 

de la jornada sense pèrdua de 

retribució per tal de tenir 

cura d’ un fill o filla durant el 

primer any des de la 

finalització del permís de 
maternitat o de la 16ª 

setmana posterior al part, 

adopció o acolliment. 

 
Ara, es vol suprimir aquest 

dret, de forma que l’ article 

24 només regularà el dret de 

les persones que per raó de 

guarda legal tinguin cura 
directa d’ un menor de 12 

anys, a gaudir d’una reducció 
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decimosexta semana posterior al 
parto, la adopción o el 

acogimiento. Si la persona 

beneficiaria ha disfrutado del 

permiso de paternidad, la 

duración de la reducción 
computa de manera consecutiva 

a partir de la finalización de este 

permiso. 

3. El porcentaje de reducción 
de jornada no es ampliable en 

caso de parto, adopción o 

acogimiento múltiple ni por 

ningún otro supuesto. Sin 

embargo, la persona afectada 

puede optar, siempre que sea 
posible según las necesidades del 

servicio, por compactar las horas 

que correspondan de reducción 

de jornada en jornadas 

consecutivas enteras. El período 
de compactación debe ser el que 

corresponda proporcionalmente 

según el horario de la jornada de 

trabajo. 

 
Només quan les necessitats dels 

serveis ho permetin, aquesta 

reducció de jornada podrà ser d‟ 

almenys un vuitè i fins com a 

màxim la meitat de la jornada." 

 

 

de jornada d’un terç o la 
meitat amb la reducció 

proporcional de retribucions. 

 

Només quan les necessitats 

dels serveis ho permetin, 
aquesta reducció de jornada 

podrà ser d’ almenys un vuitè 

i fins com a màxim la meitat 

de la jornada. 

 

 

Supressió d’ un dret de 

conciliació de la vida 
personal, familiar i 

laboral. 
 

Continua vigent el dret 

regulat a l’ art. 26 de la Llei 
de conciliació consistent en la 

reducció de jornada d’ entre 

1/3 i la meitat, amb dret a 

percebre el 80% o el 60% de 

la retribució, per tal de tenir 
cura de fill o filla menor de 6 

anys, d’ una persona amb 

discapacitat, per tenir a 

càrrec un familiar, i per que  

les dones víctimes de 

violència de gènere puguin fer 
efectiva llur protecció. 

 

 

 
 

Reduccions de jornada atorgades  abans de l’ entrada en vigor d’ 
aquesta llei 

 

Disposició Final Vuitena  
Reduccions de jornada atorgades abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei 

Les reduccions de jornada amb dret a percebre el 100% de 

retribucions a que es refereix l‟article 24 de la Llei 8/2006, 

de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, 

familiar i laboral del personal al servei de les administracions 

públiques de Catalunya, i que han estat atorgades abans de 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, es regiran per la normativa 

anterior. 

 
Si ja s’ esta gaudint del dret que 

ara es vol eliminar, es té dret a 

continuar-lo gaudint. 

 

 
 
 

 
 

ALTRES MESURES A L’ ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
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Suspensió de les millores directes de la prestació 
econòmica d’ incapacitat temporal i dels sistemes de 
premis per vinculació o antiguitat 
 

Disposició Addicional 6ª  
Suspensió de les millores directes de la prestació 
econòmica d'incapacitat temporal i dels sistemes 
de premis per vinculació o antiguitat. 

1. Amb efectes a partir de l'entrada en vigor 

d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se 
suspenen els acords i pactes sindicals relatius 

al reconeixement de millores econòmiques 

directes destinades a completar la prestació per 

incapacitat temporal per contingències 

comunes del règim de previsió social 
d'aplicació. Aquest apartat s'aplica sens 

perjudici de l' establert a la disposició 

addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de 

desembre, de pressupostos generals de l'Estat 

per a l'any 2010. 

Esdevenen inaplicables, amb els mateixos 
efectes, les condicions regulades pels convenis 

col•lectius en relació amb la millora directa de 

les prestacions a que fa referència l'apartat 

anterior. Els òrgans de negociació de l'àmbit 

respectiu poden acordar, com a màxim i en 

concepte de millora directa, la percepció de la 
totalitat de retribucions durant els tres primers 

mesos en què el treballador romangui en 

situació d'incapacitat temporal. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2. Amb efectes a partir de l'entrada en vigor 

d'aquesta llei i amb caràcter indefinit, se 

suspenen els acords i pactes sindicals que 

estableixin qualsevol sistema de premis 

vinculats als anys de serveis prestats 

consistents en el gaudiment de dies addicionals 
de vacances. 

Esdevenen inaplicables, amb els mateixos 

efectes, les condicions regulades pels convenis 

col•lectius que estableixin sistemes de premis 

vinculats als anys de serveis prestats 
consistents en la percepció de quantitats en 

metàl•lic o en el gaudiment de dies addicionals 

Mesura de caràcter permanent 

 

afecta al personal funcionari, estatutari i 

laboral al servei de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la 
Salut, l’ Institut Català de la Salut, l' Institut 

Català d'Assistència i Serveis Socials, les 

entitats autònomes de caràcter administratiu, 

comercial o financer, les entitats de dret 

públic, els consorcis amb participació 
majoritària de la Generalitat, les fundacions 

amb participació total o majoritària de la 

Generalitat i les universitats públiques 

catalanes, incloses les seves entitats 

dependents classificades dins el sector 

Administració Pública d'acord amb els criteris 
del SEC 

 

PRIMER.- El personal funcionari i estatutari en 

situació d’ Incapacitat temporal tindrà dret a 

percebre el 100% de la retribució durant els 3 

primers mesos. (Aplicació de la DA 6ª de la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos 

generals de l'Estat per a l'any 2010). 
 

SEGON.- Al personal laboral no se li pagaran 

els complements econòmics de la incapacitat 
temporal per contingències comunes. Només 

es cobrarà la prestació en la quantia que tingui 

que pagar l’ INSS. 

 
 

A partir d’ ara i DE CARA AL FUTUR, però, es 
podran pactar, com a màxim, la percepció de 

la totalitat de retribucions durant els tres 

primers mesos en què el treballador romangui 

en situació d'incapacitat temporal. 

 
 

 

TERCER.- AMB CARÀCTER INDEFINIT es volen 

suprimir els premis consistents en dies 

addicionals de vacances, en dies addicionals 

de lliure disposició  o en quantitats en 
metàl·lic vinculats als anys de serveis prestats. 

 

Pel que fa a  aquests dies addicionals de lliure 

disposició només es volen suprimir els que 

excedeixin  als dos dies addicionals al complir 
el 6è trienni, i al dia addicional per cada 

trienni a partir del 8è............  
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de vacances o de lliure disposició sempre que, 
en aquest darrer cas, superin els dies 

addicionals a què fa referència l'article 48.2 de 

la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic 

de l'empleat públic. 

3. Aquesta disposició s'aplica als acords, pactes 
i convenis col•lectius que, reconeixent les 

millores i els sistemes de premis a què fan 

referència els apartats anteriors, siguin 

d'aplicació al personal funcionari, estatutari i 

laboral al servei de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la 
Salut, l‟Institut Català de la Salut, l'Institut 

Català d'Assistència i Serveis Socials, les 

entitats autònomes de caràcter administratiu, 

comercial o financer, les entitats de dret públic, 

els consorcis amb participació majoritària de la 

Generalitat, les fundacions amb participació 
total o majoritària de la Generalitat i les 

universitats públiques catalanes, incloses les 

seves entitats dependents classificades dins el 

sector Administració Pública d'acord amb els 

criteris del SEC. 
 

 

 

4. Són nuls de ple dret els acords, pactes o 

clàusules dels convenis col•lectius que se 

subscriguin en matèria de millores directes de 
la prestació econòmica d'incapacitat temporal i 

dels sistemes de premis per vinculació o 

antiguitat contravenint l' establert als apartats 

anteriors. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

QUART.- Es declaren nuls de ple dret els 

acords, pactes o clàusules dels convenis 

col•lectius que estableixin condicions 

contraries a aquestes previsions. 
 

Pèrdua de drets de caràcter individual 

pactats col·lectivament. Violació dels 
drets individuals de la relació de 
treball i del dret a la negociació  

col·lectiva de les condicions de treball. 

 

 
 

Suspensió de Drets sindicals 
 

Disposició Addicional 7ª  
Mesures relatives a drets 
sindicals 

Se suspenen parcialment els 

pactes i acords sindicals i 

esdevenen inaplicables les 

clàusules dels convenis 
col•lectius en allò que fa 

referència als alliberaments 

institucionals i dispenses a temps 

total d‟assistència al treball en 

favor de les organitzacions 
sindicals i al nombre d‟hores de 

crèdit horari sindical dels 

delegats sindicals i representants 

del personal funcionari, 

estatutari i laboral de l‟àmbit 

Mesura de caràcter permanent 

 

Els drets sindicals que es volen deixar sense afecte, de 

forma definitiva,  estan regulats al Pacte sobre drets 

sindicals en l’ àmbit de la Generalitat  (DOGC 21.04.2005) 

 
Es volen deixar sense efecte els drets relatius a 

alliberaments institucionals i a dispenses a temps total d’ 

assistència al treball. La forma genèrica en que es redacta 

en el projecte de  llei fa que sigui difícil saber a que s’ esta 

referint. Podria referir-se a l’ apartat 4. del Pacte abans 
dit. Si fos així, es tractaria de la supressió de tots els 

alliberaments sindicals i de les dispenses a temps total 

que no es derivin de la regulació legal en sentit estricte. 
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d‟actuació de la Mesa General de 
Negociació dels Empleats Públics 

de l‟Administració de la 

Generalitat de Catalunya; del 

personal al servei de 

l‟Administració de Justícia a 
Catalunya i del personal de les 

entitats que pertanyen al sector 

públic de la Generalitat de 

Catalunya incloses dins l‟àmbit 

d‟aplicació del Títol de Despeses 

de Personal de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2012. 

El pacte sobre drets de 

participació dels empleats i 

empleades públics en matèria de 

prevenció de riscos laborals en 
l‟àmbit de l‟Administració de la 

Generalitat de Catalunya manté 

íntegrament la seva vigència. 

A partir de la data d‟entrada en 

vigor d‟aquesta llei, qualsevol 
pacte, acord o conveni que reguli 

drets sindicals requerirà de 

l‟informe favorable preceptiu del 

departament competent en 

matèria de Funció Pública. 

També es vol deixar sense efecte els drets relatius al 
nombre d’ hores de crèdit horari sindical dels delegats 

sindicals i representants del personal funcionari, 

estatutari i laboral. La forma genèrica en que es redacta en 

el projecte de  llei fa que sigui difícil saber a que s’ esta 

referint. Podria referir-se a l’ apartat 3. del Pacte abans 
dit. Si fos així, es tractaria de la supressió de tots els 

alliberaments sindicals i de les dispenses a temps total 

que no es derivin de la regulació legal en sentit estricte. 

 

 

Els drets sindicals es volen deixar sense efecte en els 
següents àmbit:  

 

 àmbit de la Mesa  General de Negociació dels 
empleats públics de l’ Ad. Generalitat 

 àmbit de l’ Adm. de Justícia 

 sector públic de la Generalitat, que es aquell que 
estigui inclòs a la Llei de Pressupostos per l’ any 

2012 a efectes retributius. 

 
Es mantenen sense modificar  els drets d e participació els 

empleats públics en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 

Per que no quedi cap dubte de la voluntat del Govern  la 

Generalitat, es diu expressament que, en un futur, 
qualsevol pacte o acord sobre drets sindicals requerirà de 

l’ informe favorable del departament competent en 

matèria de funció pública. 

 

Violació dels drets sindicals i del dret a la 
negociació  col·lectiva. 

 
 

Deduccions de retribucions 
 

Disposició Addicional 8ª  
Deducció de retribucions 

1. La diferència en còmput mensual, entre la jornada 

reglamentària de treball i l‟ efectivament realitzada pels 

empleats i empleades públiques, sempre que no resulti 

justificada, comporta la deducció proporcional de retribucions. 
Pel càlcul de valor hora aplicable en aquesta deducció, es 

prendrà com a base la totalitat de retribucions íntegres 

mensuals que percebi el personal, dividida entre el nombre de 

dies del corresponent mes i, al seu torn, aquest resultat pel 

nombre d‟hores que el treballador tingui l‟obligació de complir, 

de mitjana, cada dia, amb els períodes 
que corresponen a cada paga extraordinària. 

Aquesta deducció proporcional de retribucions no té caràcter 

sancionador i s‟aplica sense perjudici de la sanció disciplinària 

que pugui correspondre. 

Mesura de caràcter permanent 

 

Es regula la facultat de l’ 

Adm. de la Generalitat de 

descomptar del salari la part 
proporcional a la jornada que 

efectivament no es treballi, 

sempre que no sigui per causa 

justificada. 

 

I es regula la fórmula de 
càlcul per la deducció salarial.  
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Suspensió dels Programes d’ incentivació a la 
normalització horària i de reducció de l’absentisme i 
incentivació de la presència efectiva 
 

Disposició Addicional 9ª  
Suspensió dels Programes d'incentivació a la 
normalització horària i de reducció de 
l'absentisme i incentivació de la presència 
efectiva 

Amb efectes a partir de l‟entrada en vigor 
d‟aquesta Llei i amb caràcter indefinit, se 

suspenen: 

 

- el punt 6.2.1 de l‟Acord de la Mesa general de 

negociació del personal al servei de 

l’Administració de justícia a Catalunya, sobre 
condicions de treball del personal al servei de 

l‟Administració de justícia a Catalunya, de data 

8 de juny de 2006, referent al programa de 

reducció de l‟absentisme i incentivació a la 

presència efectiva, i l‟Acord de la Mesa de 
negociació del personal al servei de 

l‟Administració de justícia a Catalunya sobre el 

procediment i els criteris d‟actuació per a la 

concessió de permisos i llicències al personal al 

servei de l‟administració de Justícia, i sobre 

criteris d‟aplicació del règim de justificació 
d‟absències i del programa de reducció de 

l‟absentisme i incentivació a la presència 

efectiva, signat en data 5 de juliol de 2007, als 

efectes exclusivament de l‟ esmentat programa. 

 
- el punt 7 de l‟Acord del grup de treball de 

l’àmbit penitenciari depenent de la Mesa 

Sectorial de Negociació de Personal 

d‟Administració i Tècnic de la Generalitat de 

Catalunya en relació amb les condicions de 

treball del personal penitenciari, signat en data 
27 de març de 2006, i publicat mitjançant 

Resolució TRI/3706/2006, de 3 de novembre, 

referent a la incentivació a la presència efectiva 

i al programa de normalització dels horaris i de 

millora del model de prestació del servei. 
 

Així mateix, esdevé inaplicable l‟article 37.9 del 

VI Conveni col•lectiu únic d‟àmbit de Catalunya 

del personal laboral de la Generalitat de 

Catalunya, relatiu al complement de presència 

efectiva en el lloc de treball dels centres 
penitenciaris. 

 

Mesura de caràcter permanent 

 

 

 
 

 

 

Amb caràcter definitiu i permanent es deixa 

sense efecte el Programa de reducció de 

l’absentisme i incentivació  a la presència 
efectiva del personal al servei de 

l’Administració de justícia a Catalunya 

(Acord Mesa general de negociació 

8.06.2006 (DOGC 18.12.2006).  

 
També es deixa sense efecte amb caràcter 

definitiu i permanent la part de  l’ Acord de 

la Mesa de negociació del personal al servei 

de l’Administració de justícia a Catalunya 

sobre criteris d’aplicació del règim de 

justificació d’absències i del programa de 
reducció de l’absentisme i incentivació a la 

presència efectiva. 

 
L’ apartat 7 de l’ Acord del grup de treball 

de l’ àmbit penitenciari de la Generalitat de 

Catalunya, signat el 27.03.2006 (DOGC 

22.11.2006), regula  la “Incentivació a la 

presència efectiva”. Els paràmetres de 
regulació son quasi idèntics als de l’ Acord 

anterior a l’ àmbit de justícia. El personal 

afectat deixarà de cobrar uns 120 euros 

mensuals . 

 

 
 

Aquest art. 37.9. del Conveni Col·lectiu diu 

el mateix que l’ Acord del grup de treball de 

l’ àmbit penitenciari de la Generalitat de 

Catalunya, signat el 27.03.2006, i per això 
es vol declarar inaplicable. 

 

Pèrdua de drets de caràcter 

individual pactats col·lectivament. 
Violació dels drets individuals de la 
relació de treball i del dret a la 

negociació  col·lectiva de les 
condicions de treball. 
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Personal estatutari de contingent i zona 
 

Disposició Addicional 10ª  
Personal estatutari que percep els seus havers 
en la modalitat de contingent i zona 

El contingent màxim previst a l‟article 111.4 del 

text refós de la Llei General de la Seguretat 

Social, aprovat pel Decret 2065/1974, de 30 de 

maig, que es pot assignar al personal estatutari 
de l‟ Institut Català de la Salut que percep els 

seus havers per sistema de contingent i zona 

resta fitxat en el nombre de cartilles següents: 

Contingent màxim 

Medicina General 1.250 cartilles 
Especialitats 1r grup 21.000 cartilles 

Especialitats 2n grup 42.000 cartilles 

Especialitats 3r grup 84.000 cartilles 

Pediatres 3.750 cartilles 

Tocòlegs 19.000 cartilles 

Practicants / ATS 2.500 cartilles 
Llevadors 9.500 cartilles 

Les garanties retributives establertes per a 

aquest personal en el cas que hagi deixat de 

tenir contingent adscrit tampoc podran superar 

els imports corresponents als contingents 
màxims establerts en aquesta norma. 

Mesura de caràcter permanent 

 

El nombre de cartilles (nombre de persones a 

les que ha d’ atendre)  assignades a cada 

professional sanitari determina la seva 

retribució. 
 

Ara esta vigent un Acord de l’ any 1992 

signat entre l’ ICS i les organitzacions 

sindicals on es regula el nombre de cartilles 

que, com a mínim, ha de tenir assignades 
cada professional.  

 

Ara, es pretén que el nombre de cartilles 

assignades, com a mínim, a cada 

professional, passi a ser el nombre màxim 

que es pugui assignar. 
 

Si es així, tots els professionals de 

contingent i zona que tingui assignades un 

nombre de cartilles superior, veure reduïdes 

les cartilles i , en conseqüència, la retribució. 
 

Pèrdua de drets de caràcter individual 

pactats col·lectivament. Violació dels 
drets individuals de la relació de 
treball i del dret a la negociació  

col·lectiva de les condicions de 
treball. 

 
 
 
Efectes econòmics dels nous nivells de carrera 
professional assignats al personal estatutari del’ ICS 
 

Disposició Addicional 11ª  
Efectes econòmics dels nous nivells 
de carrera professional assignats al 
personal estatutari de l’ Institut 
Català de la Salut. 

A partir de la finalització de la 

convocatòria d‟assignació de nivells 

de carrera professional del 
personal estatutari de l ‟Institut 

Català de la Salut, aprovada per 

Resolució del Director Gerent de l‟ 

Institut Català de la Salut de 17 de 

novembre de 2010 (DOGC núm. 
5764, de 26 de novembre), les 

noves convocatòries es resoldran 

dins l‟any següent a la finalització 

Mesura de caràcter permanent 
 

L’ II Acord  de la Mesa Sectorial de Sanitat de 19 de juliol 

de 2006 va regular, per a tot el personal sanitari i no 

sanitari de l’ ICS, el complement retributiu per carrera 

professional. En funció d’ aquest Acord, cada any es fa 

una convocatòria pública per que el personal sol·liciti el 
nivell de carrera professional que creu que té dret a 

cobrar i ho acrediti. Fins ara es fa una convocatòria 

anual, i es té dret a cobrar el complement retributiu des 

de l’1 de gener de l’ any següent al de la sol·licitud. 

 

Ara el Govern pretén, a partir de la propera  

convocatòria,  NO PAGAR, a qui hi tingui dret, 
una anualitat d’ aquest complement retributiu. 
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del període de presentació de 
sol•licituds i produiran efectes 

econòmics des del dia 1 de gener 

de l‟any següent a la data de la 

resolució 

d‟assignació. 

 
I això es fa establint els efectes econòmics  des de 1 de 

gener de l’ any següent a la data de la resolució, enlloc 

de des de l’any següent a la sol·licitud. 

 

Pèrdua de drets de caràcter individual pactats 
col·lectivament. Violació dels drets individuals 
de la relació de treball i del dret a la negociació  

col·lectiva de les condicions de treball. 

 

 
 

Personal de les universitats públiques catalanes 
 

Disposició Addicional 12ª  
Personal de les universitats públiques de Catalunya 
 

1. Sens perjudici de l‟acompliment de les 

normes bàsiques estatals, les mesures de 

contenció de la despesa per a la reducció del dèficit 

públic en matèria de personal, adoptades en base 
a la necessitat de restablir l‟equilibri pressupostari 

i restaurar les finances de la Generalitat i del seu 

sector públic; i que s'han establert a la disposició 

addicional (X relativa a IT i dies addicionals de 

vacances) d‟aquesta Llei, són d‟aplicació al 

personal de les universitats públiques catalanes. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. La jornada laboral del personal d‟administració i 

serveis de les universitats públiques de Catalunya 
ha de tendir a equiparar-se a la jornada ordinària 

establerta reglamentàriament per al personal al 

servei de l‟Administració de la Generalitat. Quan la 

jornada ordinària de les universitats sigui inferior, 

el departament competent en matèria 
d‟Universitats adequarà la seva aportació 

econòmica a la universitat, per evitar que l‟ 

impacte econòmic de la jornada inferior en 

proporció a la reglamentària esmentada sigui amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat. 

 
3. Els òrgans de govern i direcció que tinguin 

atribuïdes funcions en aquest àmbit material, en el 

Mesura de caràcter permanent. 
 

Es pretén que el personal de les 

Universitats Públiques Catalanes també 

deixi de cobrar els complements econòmics 

de la incapacitat temporal per 
contingències comunes. Només es cobrarà 

la prestació en la quantia que tingui que 

pagar l’ INSS. 

 

A partir d’ ara I DE CARA AL FUTUR, però, 

es podran pactar, com a màxim, la 
percepció de la totalitat de retribucions 

durant els tres primers mesos en què el 

treballador romangui en situació 

d'incapacitat temporal. 

 
 

Es volen suprimir els premis consistents en 

dies addicionals de vacances, en dies 

addicionals de lliure disposició  o en 

quantitats en metàl·lic vinculats als anys 

de serveis prestats. 
 

Pel que fa a  aquests dies addicionals de 

lliure disposició només es volen suprimir 

els que excedeixin  als dos dies addicionals 

al complir el 6è trienni, i al dia addicional 

per cada trienni a partir del 8è............  
 

 

Les Universitats Públiques han d’ 

incrementar, si es el cas,  la seva jornada 

ordinària de treball fins la jornada ordinària 
del personal al servei de la Generalitat. 

 

Si no ho fan, la Generalitat reduirà la seva 

aportació econòmica a la universitat......  

 

 
Es pretén obligar als òrgans de govern de 

les universitats a adoptar les decisions per 
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marc d‟autonomia de cada universitat, n‟han de 
donar compliment als apartats anteriors. 

Correspon al rector o rectora, com a responsable 

màxim del Govern de la Universitat, d‟acord amb 

l‟article 79.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d‟universitats de Catalunya, garantir-ne la seva 
aplicació. Els rectors i les rectores i els consells 

socials de les universitats, en l‟àmbit de les seves 

respectives competències, hauran de vetllar per tal 

que les mesures que aquesta Llei estableix per a 

les pròpies universitats, siguin extensibles a les 

seves entitats dependents, sobre les quals ostentin 
el control majoritari, sempre que aquestes entitats 

formin part del sector Administració pública de la 

Generalitat, en termes SEC 95. 

aplicar les anteriors mesures. 
 

Les mesures també són d’ aplicació a les 

entitats dependents de les universitats 

públiques, sobre les quals ostentin el 

control majoritari, sempre que aquestes 
entitats formin part del sector 

Administració pública de la Generalitat, en 

termes SEC 95. 

 

Pèrdua de drets de caràcter 
individual pactats col·lectivament. 

Violació de l’ autonomia 
universitària, de les condicions de 
treball individual i del dret a la 

negociació col·lectiva. 
 

 
 

 

Jubilació forçosa del personal de l’ ICS 
 

Disposició Addicional 13ª  
Jubilació forçosa del personal de l' Institut 
Català de la Salut. 

La jubilació forçosa del personal estatutari i del 

personal laboral de l‟ Institut Català de la Salut 

al que li siguin d‟aplicació les mateixes 
condicions que al personal estatutari, es 

declararà d‟ofici al complir la persona 

interessada els 65 anys d‟edat. 

El perllongament en el servei actiu fins al 70 

anys d‟edat, prèvia sol•licitud de la persona 
interessada, només es podrà autoritzar: 

a) Quan en el moment de complir l‟edat de 

jubilació forçosa, li quedin sis anys o menys de 

cotització per a causar pensió de jubilació. La 

concessió de l‟autorització resta condicionada a 

que la persona interessada tingui la capacitat 
funcional necessària per exercir la professió o 

desenvolupar les activitats corresponents al seu 

nomenament. 

El perllongament autoritzat per aquesta causa 

finalitzarà en el moment en que l‟interessat 
acrediti el temps de cotització necessari per 

causar la pensió de jubilació, sigui quin sigui el 

seu import. 

b) Excepcionalment, per necessitats 

assistencials, mitjançant resolució expressa 

motivada en les causes previstes al Pla 
d‟Ordenació de Recursos Humans de l‟ Institut 

Català de la Salut. 

En cap cas es podrà perllongar en la situació 

administrativa de servei actiu sense la prèvia 

autorització mitjançant resolució expressa i 
motivada. 

 

Mesura de caràcter permanent 

 

Es vol regular, de forma expressa i específica, 

la jubilació forçosa del personal estatutari i 
laboral de l’ ICS i al personal titular de sanitat 

local que treballi per l’ ICS 

 

La situació de jubilació forçosa es declarà d’ 

ofici al complir els 65 anys d’ edat. 
 

Es podrà sol·licitar el perllongament, com a 

màxim fins els 70 anys, però només podrà ser 

autoritzat el  perllongament 

 

a) Quan en el moment de complir l’edat de 
jubilació forçosa, li quedin sis anys o 

menys de cotització per a causar pensió 

de jubilació........... 

 

b) Excepcionalment, per necessitats 
assistencials................ 

 

 

 

 

 
 

 

 

No cap cas es podrà perllongar el treball si no 

hi ha autorització expressa 
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Aquest article serà d‟aplicació al personal 
titular de sanitat local que presti els seus 

serveis de manera total o parcial a l‟ Institut 

Català de la Salut. 
  

 Pel que fa a l’ ICS no hi ha al Projecte de Llei 

de mesures fiscals i financeres una previsió 

expressa en el sentit de deixar en suspens els 
drets de continuar treballant després del 

compliment de l’ edat que esta establerta per a 

la jubilació forçosa. 

 
 

 

Suspensió d’ acords i pactes i inaplicació de convenis 
col·lectius 
 

Disposició Addicional 14ª  
Suspensió d'acords i pactes i inaplicació de 
convenis col•lectius 

D'acord amb l'article 38.10 de la Llei 7/2007, 

del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat 

públic, ateses les excepcionals circumstàncies 
econòmiques que comporten el necessari 

redimensionament de la despesa pública, 

resten suspesos parcialment tots els acords i 

pactes sindicals signats en l'àmbit del personal 

funcionari i estatutari en els termes 
estrictament necessaris per a la correcta 

aplicació d'aquesta llei. 

Així mateix, esdevenen inaplicables les 

clàusules contractuals o les condicions 

regulades pels convenis col•lectius en l'àmbit 

del personal laboral que contradiguin el que 
disposa aquesta llei. 

 

Mesura de caràcter permanent 

 

Clàusula genèrica de tancament per que quedi 

clar que les previsions d’ aquesta llei de 
mesures...................deixen sense efecte 

qualsevol clàusula contractual, acord o pacte 

col·lectiu i també conveni col·lectiu que els hi 

sigui contrari. 

 

 

 
Violació del dret a la negociació  

col·lectiva de les condicions de treball. 

 

 

 
Mesures a l’ àmbit del transport públic 
 

Disposició Addicional 15ª  
Mesures en l’àmbit del transport públic 

La Generalitat de Catalunya podrà 

suspendre, totalment o parcialment, 

les aportacions, contraprestacions o 
compensacions econòmiques que 

atorga a les empreses públiques i 

privades per al manteniment i la 

prestació dels serveis públics en 

l‟àmbit del transport, directament o 
mitjançant consorcis en els que tingui 

la majoria de capital o de 

representació en els seus òrgans de 

govern, si aquestes empreses no han 

reduït el seus capítols de despeses de 

Es vol regular la facultat del Govern de la Generalitat d’ 

ingerir-se en el funcionament de les empreses públiques 

i també les empreses privades que prestin el servei 

públic en l’ àmbit del transport. 
 

Es vol obligar a aquestes empreses a que redueixin les 

seves despeses de personal (els sous) de manera 

equivalent a la reducció que es produeixi pel personal al 

servei del sector públic de l’ Adm. de la Generalitat en 
aplicació de la Llei de pressupostos. 

 

Si no o fan, la Generalitat podrà suspendre, totalment o 

parcialment, les aportacions, contraprestacions o 

compensacions econòmiques que els hi atorga. 
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personal de manera equivalent en 
import a la reducció que es produeixi 

com a conseqüència de l‟aplicació de 

les disposicions que estableixin les 

lleis de pressupostos pel personal al 

servei del sector públic de 
l‟Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Violació a l’ autonomia de la voluntat de les 

parts en les relacions entre privats, i de la 
negociació col·lectiva, en la mesura que els 

drets dels treballadors i les obligacions de les 
empreses estan regulats a Convenis 
Col·lectius. 

 

 
Mesures en matèria de recerca i universitats 
 

Disposició Addicional 17ª  
Mesures en matèria de recerca i universitats 

 

1. No seran d‟aplicació les disposicions de la 

present Llei que s‟oposin al règim d‟autonomia 

previst al Capítol IV del Títol II de la Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 

financeres per els centres CERCA i de la 

ICREA. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2. Són d‟aplicació al Pla Serra Húnter, que té 

per objectiu promoure en les universitats 

públiques del sistema universitari de 
Catalunya la contractació laboral de personal 

acadèmic d‟excel·lència, les següents 

previsions: 

a) El contractes oferts en aquest Pla 

s‟adreçaran, d‟acord amb la normativa 

d‟aplicació a la figura contractual que 
correspongui, a candidats que disposin de 

credencials internacionals d‟alt nivell en 

docència i recerca, mitjançant convocatòries 

obertes que afavoreixin la concurrència dels 

millors aspirants en un ampli entorn 
d‟institucions d‟arreu del món, incloses les de 

Excepcions 

 
Les mesures regulades al Projecte de Llei de 

mesures fiscals i financeres NO SON D’ 

APLICACIÓ a: 
 

Als centres CERCA  i  ICREA 

................ 

Aquests centres, d’ acord amb la Llei 7/2011, 

de 27 de juliol, són: 
Els centres de recerca de Catalunya, identificats 
com a centres CERCA, han d'ésser entitats amb 
personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, i 

amb seu a Catalunya, que tenen com a objecte 
principal la recerca en la frontera del coneixement; 
han d'ésser creats o participats per l'Administració 
de la Generalitat i, si escau, juntament amb una o 
més universitats o amb altres entitats públiques o 
privades. 

................................. 
La fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA) és una estructura de recerca 
impulsada pel Govern de la Generalitat que té per 
objectiu principal contribuir a la captació i retenció 
de talent internacional, mitjançant un procés de 
selecció basat en el mèrit científic, i contribuir 
significativament a l'excel·lència en la recerca. 

 

 

Tampoc són d’ aplicació al PLA SERRA HÚNTER 

(per promoure la contractació laboral de 

personal acadèmic d’ excel·lència); a aquest PLA 

els hi són d’ aplicació: 
 

a) Els contractes de treball oferts....... 

b) S’ autoritza la contractació del 

personal........... 

c) Al Govern de la Generalitat li correspon 
determinat les percepcions econòmiques 

que , a mode d’ incentius vinculats al 

PLA, pugui percebre el personal 

acadèmic.............. 
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Catalunya. 
b) S‟autoritza la contractació laboral del 

personal acadèmic que quedi adscrit al Pla 

Serra Húnter, sens perjudici de l‟acompliment 

de la normativa bàsica estatal sobre despeses 

de personal. Correspon al Departament 
competent en matèria d‟Universitats 

determinar la capacitat màxima de 

contractació de cada universitat per a cada 

curs acadèmic, que no podrà suposar un 

increment d‟efectius, computats en 

equivalències a temps complet. 
c) Correspon al Govern de la Generalitat 

determinar, si escau i mitjançant Acord, les 

percepcions econòmiques que, a mode 

d‟incentius vinculats al Pla, pugui percebre el 

personal acadèmic que ha accedit a un 

contracte del Pla Serra Húnter. 
L‟Administració de la Generalitat finançarà la 

meitat del cost de cadascuna de les 

contractacions del Pla Serra Húnter, així com 

la meitat de l‟incentiu que pugui correspondre. 

d) Als efectes del que prescriuen els apartats 
anteriors, s‟autoritza el Govern de la 

Generalitat a adoptar els acords necessaris per 

concretar la segona fase del Pla i per efectuar-

ne, si és el cas, les posteriors adaptacions que 

siguin oportunes; i s‟autoritza la persona 

titular del Departament competent en matèria 
d‟Universitats a formalitzar amb les 

universitats públiques els convenis de 

col·laboració que corresponguin. 

 
 

 

ALTRES MESURES  
 
Aquestes mesures només es preveuen amb caràcter temporal o 

transitori 
 

Reducció de la jornada per al personal interí de l’ àmbit 
de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’ 
administració i tècnic 
 

Disposició Final Cinquena  
Reducció de la jornada per al personal 
interí de l'àmbit de la Mesa Sectorial de 
negociació del personal d'administració i 
tècnic 

S'autoritza el Govern de la Generalitat 

perquè acordi, amb caràcter transitori i 
com a mesura de contenció de la despesa 

per a la reducció del dèficit públic en 

matèria de personal, la reducció de la 

jornada en un terç per al personal interí 

de l'àmbit de la Mesa Sectorial de 

La mesura diu tenir caràcter transitori, però no es 
diu durant quan temps es faculta al Govern 

 

S’ autoritza al Govern de la Generalitat per que 

adopti les mesures necessàries per la reducció de la 

jornada en un terç per al personal interí de l'àmbit 
de la Mesa Sectorial de negociació del personal 

d'administració i tècnic, amb deducció proporcional 

de les seves retribucions. 

El Govern determinarà l'àmbit organitzatiu i 

temporal d'aplicació de la mesura. 
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negociació del personal d'administració i 
tècnic, amb deducció proporcional de les 

seves retribucions. El Govern determinarà 

l'àmbit organitzatiu i temporal d'aplicació 

de la mesura. 

 

Violació dels drets individuals de la relació 

de treball i del dret a la negociació  
col·lectiva de les condicions de treball. 

 
 
Excedència voluntària amb reserva de lloc de treball 
 

Disposició Final Sisena  
  Excedència voluntària amb reserva de 
lloc de treball 
Durant els tres anys següents a l‟entrada 

en vigor d„aquesta llei, el personal 

funcionari inclòs dins l'àmbit d'aplicació 

del Text Únic de la Llei de la funció 

pública de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 

d'octubre, i el personal estatutari de l' 

Institut Català de la Salut, té dret a 

gaudir d'un període d'excedència 

voluntària d'una durada mínima d'un 
any i màxima de tres durant el qual es 

tindrà dret a la reserva del lloc de treball 

i al còmput del temps a efectes de 

triennis i grau personal. Aquesta 

excedència impedeix ocupar llocs de 

treball en el sector públic sota cap tipus 
de relació funcionarial o contractual. 

Aquesta mesura no serà d‟aplicació al 

personal del cos de policia de la 

Generalitat-Mossos d‟Esquadra, amb 

excepció del personal de l'escala de 
suport, ni al personal docent no 

universitari. 

La mesura es de caràcter temporal i transitori i, en 

aquest cas, si es diu durant quin període de temps d’ 
aplicarà; en la mesura que es tracta d’ un “NOU 

DRET” a favor del treballador es deixa clar que té 

una durada limitada en el temps, i també es deixa 

clar que no tot el personal de la Generalitat hi té 

dret. 

 
Es vol regular una incentivació per que s’ agafi una 

excedència voluntària. 

 

Es una mesura que es vol que sigui transitòria, 

només durant els 3 propers anys. 
 

El personal funcionari de l’ Adm. Generalitat i el 

personal estatutari de l’ ICS tindrà dret a una 

excedència voluntària (d’ entre 1 i 3 anys) amb 

reserva del lloc de treball i computant el temps d’ 

excedència  a efectes de triennis i grau personal. 
 

Aquesta excedència es incompatible amb ocupar llocs 

de treball al sector públic. 

 

Aquest dret no es d’ aplicació als Mossos d’ Esquadra 
(si al personal de l’ escala de suport), i tampoc es d’ 

aplicació al personal docent no universitari.  

 

 
 

Personal docent no universitari depenent de la 
Generalitat 
 

Disposició Final Setena  
Personal docent no universitari dependent de la 
Generalitat de Catalunya. 

1. Per tal de poder atendre les necessitats 

derivades de l‟ increment d‟escolarització del 

curs 2012/13 i en el marc del crèdit 
corresponent a l‟actual plantilla pressupostària, 

el Govern de la Generalitat de Catalunya podrà 

modificar la part lectiva de la jornada docent 

del professorat destinat als centres públics del 

Departament d‟Ensenyament. 

2. El Govern adaptarà l‟estructura organitzativa 
en què es fonamenta el càlcul de les plantilles 

El projecte de Llei No diu si aquesta mesura és 

de caràcter permanent o transitori 

 
Es vol facultar al Govern de la Generalitat per 

que pugui incrementar la part lectiva de la 

jornada docent del professorat destinat als 

centres públics del Departament 

d’Ensenyament. 

 
 

 

Es vol que el Govern de la Generalitat pugui 
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docents dels centres públics tot adoptant 
mesures de flexibilitat i polivalència de les 

atribucions docents. Aquesta adaptació tindrà 

present les necessitats educatives de les 

diferents etapes i la cobertura adequada i 

suficient del servei. 
3. Així mateix, el Govern adequarà les 

condicions i els criteris exigibles per al 

reconeixement d‟estadis de promoció al 

personal docent no universitari, concretament, 

revisarà els períodes mínims de permanència 

als efectes de la promoció i els mecanismes i 
efectes corresponents amb la finalitat de 

garantir una major progressivitat i 

compatibilitat amb la carrera professional 

docent. 

adaptar l’ estructura organitzativa, establint 
més flexibilitat i polivalència a les funcions 

docents. 

 

 

Es vol que el Govern de la Generalitat pugui 
incrementar els períodes mínims de 

permanència ..................en cadascun dels 

estadis de promoció al personal docent no 

universitari; si és necessari més temps per 

promocionar es triga més temps a cobrar el 

complement retributiu corresponent a la 
promoció...............  

 

Pèrdua de drets de caràcter individual 
pactats col·lectivament. Violació del 

dret a la negociació  col·lectiva de les 
condicions de treball. 

  

 

 
Barcelona, 16 de gener de 2012. 
CERES 


