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MES RETALLADES? 
JORNADA DE TEBALL EN EL SECTOR PÚBLIC  

 
 
 
La publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del passat 30 de juny, de la Llei Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2012, va establir en la seva disposició addicional 71 
(Pàgina 46585 del BOE), una jornada general de treball del personal del Sector Públic no 
inferior a 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. 
 
La mateixa normativa estableix que el Sector Públic inclou a totes les administracions, 
(estatal, autonòmica i local), així com organismes autònoms, universitats, consorcis, 
fundacions i empreses públiques i que aquesta normativa té el caràcter de bàsica. 
 
El Govern de la Generalitat ha sol·licitat un dictamen jurídic al Consell de Garanties 
Estatutàries sobre aquest article atès que considera que aquesta disposició modifica 
l’actual previsió de l’article 47 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, que reconeix la competència de cada Administració per establir la 
jornada de treball dels seus empleats públics. 
 
A més, cal recordar que l’article 136 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha assumit la 
competència pròpia d’establir el règim estatutari dels empleats públics de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Aquest dictamen jurídic sol·licitat al Consell de Garanties Estatutàries té carácter preceptiu 
en el cas que s’acordi interposar recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició 
davant el Tribunal Constitucional. 
 
Ara, el Consell Garanties Estatutàries disposa d’un mes per emetre el dictamen i el termini 
per plantejar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional finalitza el 
proper 1 d’octubre. De moment, Funció Pública ens ha comunitat que no pensen modificar 
l’actual jornada de treball que estableix el Decret 56/2012 de jornada i horaris i que va 
entrar en vigor el passat 1 de juny 
 
Des de CCOO instem al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, en el seu 
moment, interposi recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta normativa estatal. 


