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PERSONAL LABORAL 
COMENTARIS AL RD 1483/2012 

 
PRIMER, ELS INTERINS; ARA, ELS LABORALS; DESPRÉS, ELS 

FUNCIONARIS DE CARRERA 
 
El proppassat 30 d’octubre es va publicar al BOE núm. 261 el Reial Decret 1483/2012, un nou exemple de 
normativa que, segons el Govern de Rajoy, ha de contribuir a la “creació d’ocupació”. Aquest Reial Decret 
s’ha dictat en desenvolupament de la DF 15a del Reial Decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, i suposa l’aplicació, des del 31 d’octubre (data d’entrada en vigor), de 
mecanismes d’eradicació massiva de treballadors no només a l’àmbit privat, sinó també al públic. 
 
En concret, el Reial Decret 1483/2012, que aprova el Reglament de procediment dels acomiadaments 
col·lectius i de la suspensió de contractes i reducció de jornada, pot afectar a tot Espanya a uns 840.000 
treballadors públics amb contracte laboral; a Catalunya, d’acord amb el Banc de Dades d’Ocupació Pública, 
n’hi ha més de 86.000 possibles afectats, si hi compten els treballadors del sector públic de totes les 
administracions catalanes. 
 
El règim procedimental que estableix el Reial Decret 1483/2012 és de diferent intensitat en funció de l’àmbit 
d’aplicació. A aquests efectes, cal distingir entre ens, organismes i entitats del sector públic que són 
Administracions Públiques, i aquells/es que no tenen aquesta condició.  
 

 
Per al personal laboral al servei de tots aquests ens, organismes o entitats, la norma és més garant, en 
reforçar els requisits que, en matèria de documentació, i comunicacions als organismes que intervenen al 
llarg del procediment, s’exigeixen per a les empreses privades. 

L’Informe 3/2009, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en 
consonància amb l’art. 3 de la Llei de contractes del sector públic, determina que resten inclusos en la 
categoria d’Administració Pública de la Generalitat: 

a) Els Departaments o Conselleries 
b) Les entitats gestores de la Seguretat Social 
c) Les entitats autònomes de tipus administratiu 
d) Les universitats públiques 
e) Els ens reguladors independents (p. ex.: Consell de l’Audiovisual de Catalunya) 
f) Les entitats autònomes de caràcter industrial o financer; les entitats de dret públic amb personalitat 

jurídica pròpia que s’ajustin al dret privat; els consorcis creats amb aportacions d’administracions i 
subjectes al poder de decisió d’un òrgan de la Generalitat; els ens assimilables a les agències 
estatals; les fundacions constituïdes majoritàriament amb capital públic; sempre que facin 
operacions de redistribució de la renda sense ànim de lucre, o si presten serveis, sense competir en 
el mercat, o que els seus ingressos provinguin principalment de les administracions públiques o ens 
vinculats. 

g) El Parlament de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i el Síndic de Greuges. 
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El personal laboral d’aquests ens i organismes que integren el sector públic de la Generalitat, però no pas 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, queda sotmès al mateix règim que els treballadors de les 
empreses privades. 
 
No obstant això, paradoxalment, els mecanismes de suspensió de contractes i de reducció de jornada, per 
mor de la DA 3a introduïda pel Reial Decret Llei 3/2012 (i reiterada en el nou Reial Decret que estem 
analitzant), no s’aplica a les Administracions Públiques, ni a les entitats de dret públic vinculades o d’altres 
organisme de dret públic, però sí a aquells que es financen majoritàriament amb ingressos provinents de les 
seves actuacions en el mercat. Per tant, el personal laboral de les Administracions Públiques en sentit 
estricte és més penalitzat encara, en veure’s abocat a l’acomiadament col·lectiu, sense mesures 
alternatives, afavorint l’acomiadament més barat, ràpid i senzill de justificar. Es tracta, sens dubte, d’una 
diferenciació que constitueix un desgavell més en la regulació feta a corre-cuita pel Govern del PP.  Es més, 
aquestes entitats ni tan sols han d’estar catalogades com a tals a la web del Ministeri d’Hisenda, sinó que 
poden demanar-hi la seva inclusió. El nombre d’organismes catalogats actualment és “només” de 426.  
 
Abans d’entrar pròpiament en el procediment que regula l’acomiadament col·lectiu dels laborals de les 
Administracions Públiques en sentit estricte, cal fer esment a dos nous disbarats del legislador: 
 

1. És l’Administració Pública pertinent la que decideix l’àmbit d’aplicació: en el cas de la Generalitat, si 
es fa a nivell de Departament o d’entitat o organisme que el mateix Departament determini. Es 
fomenta l’arbitrarietat dels poders públics, dins del corrent liberalista i privatitzador de 
l’administració. 
 

2. S’ha equiparat el número de treballadors que, com a mínim, ha de quedar afectat per la decisió 
extintiva dels seus contractes, en un període de noranta dies, al que preveu l’Estatut dels 
Treballadors per a les empreses privades: 
- 10 treballadors si el Departament o òrgan té menys de 100 treballadors; 
- 10% de treballadors si el Departament o òrgan té entre 100 i 300 treballadors; 
- 30 treballadors si el Departament o òrgan té més de 300 treballadors. 

 
Així doncs, una pràctica que ha afavorit sempre, amb independència del color polític del Govern de 
l’Estat d’Espanya, a les grans empreses, que poden fer-ne ús sense criteris de proporcionalitat, amb 
burla d’altres procediments que poden resultar en indemnitzacions més costoses, es trasllada al nivell 
encara més abusiu de les Administracions Públiques, ja que a l’àmbit departamental serà molt fàcil 
poder aplegar el número mínim requerit, atès el volum de treballadors laborals totals.   
 

L’Informe 3/2009, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, 
defineix residualment els ens que són part del sector públic, però no es poden considerar administracions 
públiques: 

- Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que actuïn en règim de competència o amb 
ànim de lucre en la prestació de serveis, o que els ingressos provinguin majoritàriament com a 
contrapartida de les seves activitats. 

- Les societats mercantils participades en més d’un 50% per capital públic, quan fan activitats d’interès 
general de caràcter industrial o mercantil 

- Els ens assimilats per la seva llei de creació a les entitats públiques empresarials estatals 
- Consorcis 
- Fundacions constituïdes majoritàriament amb capital públic 

En tots aquests tres últims casos, quan satisfacin necessitats d’interès general que no tinguin caràcter 
industrial o mercantil, sempre que les administracions controlin la seva gestió, o els financin majoritàriament 
o nomenin més de la meitat dels membres de l’òrgan d’administració.  

- Les associacions d’ens, organismes i entitats anteriors. 
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A més, ni tan sols es preveuen mesures reaccionàries a que les Administracions Públiques puguin fer 
un ús fraudulent dels acomiadaments per causes objectives de treballadors que no arribin als mínims 
establerts, com sí fa l’Estatut dels Treballadors: si no n’hi ha causes noves que motivin l’acomiadament, 
les noves extincions s’hauran de declarar nul·les, per frau de llei.    
 
Quant a les causes que justifiquen l’acomiadament col·lectiu de personal laboral a les Administracions 
Públiques, són les següents: 
 
1. Econòmiques: situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament 

dels serveis públics (el Reial Decret estableix que això es considera sempre així quan es produeix 
durant tres trimestres consecutius, però no obsta que es pugui justificar en un lapsus de temps 
menor).  Insuficiència pressupostària que requereix dues condicions: 
a) Que en l’exercici anterior l’Administració de la Generalitat presenti un dèficit pressupostari; i 
b) Que els crèdits del Departament, o les transferències o aportacions a l’òrgan, o els seus crèdits, 
s’hagin minorat un 5% en l’exercici corrent o un 7% en els dos exercicis anteriors (les minoracions 
són tant del pressupost inicial com en fase d’execució pressupostària).  

 
En conseqüència, atès que el dèficit al pressupost és ja un costum adquirit a la Generalitat, només resta 
que els encarregats de la seva elaboració es limitin a reduir els crèdits dels Departaments 
proporcionalment en un 5% per tal de poder efectuat un macro-acomiadament col·lectiu a l’àmbit de tota 
l’Administració. 
 
2. Tècniques: si n’hi ha canvis, entre d’altres (i què es pot entendre per “d’altres”?), en l’àmbit dels 

mitjans o instruments de la prestació del servei públic 
 
3. Organitzatives: si n’hi ha canvis, entre d’altres (ídem que en el supòsit anterior), en l’àmbit dels 

sistemes i mètodes de treball dels personal adscrit al servei públic. 
 

Dins del possible col·lectiu de treballadors afectats, s’estableixen unes prioritats de permanència, en 
favor de: 
1. El personal laboral fix, que hagués adquirit aquesta condició en virtut d’un procés selectiu basat en 

els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
2. Els treballadors que resultin protegits perquè hagi s’hagi pactat en conveni col·lectiu o en l’acord a 

què es pot arribar durant el període de consultes del procediment. 
3. Els representants legals dels treballadors. 

 
Si bé cal dir que només en aquest últim cas, la preferència ve instituïda “sine qua non”; en el primer 
supòsit, cal que així ho prevegi el Departament, organisme o ens que promou el procediment (o, si 
s’escau, la Secretaria d’Administració i Funció Pública) i en el segon, és necessari l’acord ja sigui previ o 
durant el procediment d’acomiadament col.lectiu, ja que el Reial decret 1483/2012 es limita a indicar 
grups de treballadors que poden ser beneficiats (els que tenen càrregues familiars, els majors de 
determinada edat o els discapacitats). Un altre cop s’imposa un criteri absolutament arbitrari on 
l’Administració fa i desfà al lliure albir. 

 
 

EL PROCEDIMENT D’ACOMIADAMENT COL.LECTIU: 
 
El canvi fonamental en relació amb la regulació prèvia al Reial decret llei 3/2012, ja contemplat al Reial 
decret 801/2011, és que el procediment d’acomiadament col·lectiu es configurava com un més de caire 
administratiu: s’iniciava amb una sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat laboral (el Departament d’Empresa 
i Ocupació), continuava amb la fase d’instrucció, amb la necessària audiència de les parts, i terminava 
en una resolució de l’Autoritat laboral. Aquesta s’havia de recórrer en alçada, esgotant així la via 
administrativa, i un cop ferma, l’ordre jurisdiccional competent per al seu coneixement era el contenciós 
administratiu. 
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Ara el procediment arrenca amb una comunicació per part de l’organisme promotor, es basa en el 
principi de bona fe en les negociacions per tal d’arribar a un acord amb els representants dels 
treballadors i la decisió extintiva la pren el mateix organisme públic. A més, la via de recurs es regula a 
la Llei 36/2011, de la jurisdicció social; per tant, són els jutjats socials els competents per conèixer-ne, 
mitjançant un procés específic que s’estableix a l’article 124 de la Llei esmentada. 
 
 

1. Comunicació d’inici del procediment 
 
El Departament, organisme o entitat corresponent comunica per escrit al Departament d’Empresa i 
Ocupació, als representants legals dels treballadors i a la Secretaria d’Administració i Funció Pública 
l’obertura del període de consultes. L’escrit s’acompanya de la documentació pertinent en funció de 
la causa al·legada: 

 
a) Documentació comuna a tots els procediments: 

- Especificació de la/les causa/causes 
-  Número i classificació professional dels treballadors afectats 
- Número i classificació professional dels treballadors empleats habitualment en l’últim any 

(si escau, desglossant la informació per centres de treball) 
-  Període previst per a realitzar els acomiadaments 
-  Criteris emprats per tal de designar els treballadors afectats 
- Memòria explicativa de les causes de l’acomiadament i la seva relació amb els principis 

de la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
- Criteris de prioritat de permanència del personal laboral fix 

 
b) Documentació en acomiadaments col·lectius per causes econòmiques: 

- Memòria explicativa de les causes econòmiques 
-  Pressupostos dels dos últims exercicis 
- Certificació del responsable de l’oficina pressupostària o òrgan comptable, que acrediti la 

insuficiència pressupostària 
- Plantilla del personal laboral del Departament, organisme o entitat 
- Pla d’Ordenació de Recursos Humans, si s’ha tramitat 

 
c) Documentació en acomiadaments col·lectius per causes tècniques o organitzatives: 

- Memòria explicativa que acrediti la concurrència d’aquestes causes 
- Plantilla de personal laboral 
- Pla d’Ordenació de Recursos Humans, si s’ha tramitat 

 
La comunicació a l’Autoritat laboral, el Departament d’Empresa i Ocupació, inclourà la informació 
sobre la composició dels representants dels treballadors, així com de la comissió negociadora del 
procediment d’acomiadament col·lectiu. El Departament esmentat traslladarà còpia a l’entitat 
gestora de les prestacions d’atur, el SOC a Catalunya, i a la Inspecció de Treball (ITC), perquè 
emetin informe.  
 
També pot emetre informe la Secretaria d’Administració i Funció Pública sobre les prioritats de 
permanència (en tindrà caràcter vinculant, aleshores) i sobre el procediment, les causes i les 
circumstàncies que se’n derivin. 
 
En el cas que l’acomiadament afecti a més de 50 treballadors, el Departament o organisme 
dependent ha de presentar la justificació conforme s’ha adreçat al SOC per tal que aquest elabori el 
Pla de recol·locació externa. 
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2. Període de consultes 
 
Estan legitimats per intervenir en aquestes negociacions: 
- Les seccions sindicals, sempre que així ho acordin i tinguin la representació majoritària als 

comitès d’empresa o entre els delegats de personal (en el cas dels Departaments la interlocució 
es donarà a través de la CIVE). 

- Els representants legals dels treballadors en l’àmbit corresponent, quan no hi hagi acord de les 
seccions sindicals o no siguin majoritàries. 

- Si no n’hi ha representants dels treballadors, aquests podran atribuir la seva representació a una 
comissió de treballadors d’un màxim de tres membres, o una comissió d’un màxim també de 3 
components designats pels sindicats més representatius i els representatius de l’ens, amb 
legitimació per negociar el conveni col·lectiu de l’àmbit corresponent. 

- Representa a l’Administració “l’òrgan competent del Departament, ens o organisme afectat” (no 
n’hi ha criteris per determinar quin és l’òrgan competent). 

 
L’objecte del període de consultes és arribar a un acord entre les parts per tal d’evitar o reduir els 
acomiadaments o d’atenuar les seves conseqüències mitjançant les mesures socials 
d’acompanyament  següents: Recol·locació interna dels treballadors; Mobilitat funcional o 
geogràfica; Modificacions substancials de les condicions de treball; Accions de formació o reciclatge 
professional, etc. 
 
Quant al desenvolupament de les negociacions: 

a) A l’obertura del període de consultes es fixarà un calendari de reunions. 
b) La primera reunió es farà en un termini no inferior a 3 dies des de la data de recepció de la 

comunicació a l’Autoritat laboral. 
c) En ens de menys de 50 treballadors, aquest període tindrà una durada no superior a 15 dies 

naturals. S’hauran d’efectuar, com a mínim, dues reunions separades per un interval d’entre 
3 i 6 dies naturals. 

d) En ens de 50 treballadors o més, el període de consultes tindrà una durada no superior a 30 
dies naturals. S’hauran d’efectuar, com a mínim, tres reunions separades per un interval 
d’entre 4 i 9 dies naturals. 

e) Res se’ns diu dels períodes mínims de negociació. En el cas de la lletra c), bastaria amb 6 
dies (3 des de la recepció de la comunicació per fer la primera reunió i 3 més per a la 
segona). Per a la lletra d), caldrien 11 dies (3 des de la recepció de la comunicació per tenir 
lloc la primera reunió, 4 més per a la segona, i 4 més per a la tercera).  

f) Es poden modificar per pacte tant el calendari, com el número de reunions i els intervals de 
separació, sempre que no se superin els 15 i els 30 dies naturals, respectivament, imposats 
com a termini màxim de les negociacions. 

g) El període de consultes es pot donar per conclòs en qualsevol cas si les parts arriben a un 
acord. També si, de comú acord, les parts estimen que no poden arribar a cap entesa. 

h) El Departament d’Empresa i Ocupació pot emetre advertències o recomanacions, però en 
cap cas suspendran el procediment. 

i) S’ha d’aixecar acta de totes les reunions. Tots els assistents les han de signar. 
 

Abans de finalitzar el període de consultes, són precises dues actuacions: 
a) la Secretaria d’Administració i Funció Pública ha de remetre còpia de la resolució sobre les 

prioritats de permanència i, si el dicta, de l’informe sobre el procediment, als representants 
legals dels treballadors i al Departament d’Empresa i Ocupació. 

b) El Departament o ens promotor ha de presentar el Pla de recol·locació externa. Aquest 
instrument ha de garantir als treballadors afectats, amb més intensitat als de major edat, una 
atenció continuada durant un mínim de 6 mesos, efectuant activitats d’intermediació en la 
recerca de feina, d’orientació professional, de formació professional i d’atenció 
personalitzada. El Pla, a diferència de l’acomiadament a l’àmbit de les empreses privades, 
no es pot negociar en el període de consultes; és potestat de l’Administració. 
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3. Finalització del procediment 
 
El Departament ha de comunicar a la Secretaria d’Administració i Funció Pública el resultat del 
període de consultes, sigui l’acord o la decisió que hagi adoptat. L’informe és vinculant. 
 
En el termini de 10 dies des de la recepció de l’informe, s’ha de formalitzar l’acord o la decisió 
definitiva que pertoqui. 
 
Així mateix, en el termini de 10 dies des de la formalització de l’acord o de la decisió definitiva, el 
Departament o ens promotor ha de comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació el resultat del 
període de consultes. Si n’hi ha acord, en remet còpia íntegra. També l’ha de comunicar als 
representants dels treballadors, juntament amb l’informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública, les mesures socials d’acompanyament i el pla de recol·locació externa, quan procedeixi. 
 
Si no es comunica la decisió d’acomiadament col·lectiu en el termini indicat, es produirà la caducitat 
del procediment, sens perjudici de la possibilitat d’iniciar-ne un de nou. 
 
D’altra banda, l’informe preceptiu de la ITC s’ha d’evacuar en el termini improrrogable de 15 dies 
des de la notificació al Departament d’Empresa i Ocupació de la finalització del període de 
consultes. Aquest informe s’incorpora al procediment. Tracta sobre els aspectes de la comunicació, 
el desenvolupament del període de consultes i constata la presentació de la documentació 
legalment exigida. A més, ha de verificar que els criteris per a designar al personal afectat no 
resulten discriminatoris. La ITC ha d’informar del contingut de les mesures socials 
d’acompanyament i del compliment dels requisits del pla de recol·locació externa. 
 
 
 
4. Notificació dels acomiadaments 
 
En la línia gens garant de la regulació de l’acomiadament col.lectiu a l’àmbit de les Administracions 
Públiques, s’oblida el legislador d’aquesta última fase del procediment. S’entén que cal aplicar les 
previsions que per a les empreses privades fa el RD 1483/2012 i l’Estatut dels treballadors. Així 
doncs, les notificacions individuals als treballadors comporten: 
 
a) La comunicació per escrit de la causa de l’acomiadament 

 
b) La posada a disposició de la indemnització de 20 dies per any de servei, amb un màxim de 12 

mensualitats. 
 

c) La concessió d’un període de preavís de 15 dies, comptador a partir del lliurament de la 
comunicació al treballador fins a l’extinció del contracte de treball. Se n’ha de donar còpia als 
representants dels treballadors. 

 
 
Finalment, en qualsevol cas, ha d’haver transcorregut un mínim de 30 dies entre la comunicació 
d’obertura del període de consultes al Departament d’Empresa i Ocupació i la data d’efecte dels 
acomiadaments. 
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EL RECURS CONTRA LA DECISIÓ EXTINTIVA DELS CONTRACTES LABORALS PER 
ACOMIADAMENT COL.LECTIU 
 
Atès la “vis atractiva” que s’atribueix per la Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social, a aquest ordre, 
de manera que, amb caràcter general coneixerà de totes les matèries relacionades amb l’àmbit laboral i de 
Seguretat Social, àdhuc de la impugnació de les actuacions de les Administracions Públiques en relació 
amb les esmentades matèries; i atès que ja ho preveia la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la reforma 
del mercat laboral, d’acord amb la qual el Govern havia d’aprovar un Projecte de llei de reforma del text 
refós de la llei de procediment laboral, que atribuís la competència a l’ordre social contra les resolucions 
administratives de l’Autoritat laboral en els procediments d’acomiadaments col·lectius, hem passat del 
coneixement d’aquests assumptes pels Jutjats contenciosos administratius a la seva instrucció i resolució 
pels Jutjats socials.  
 
 
Les característiques bàsiques d’aquest procés són les següents: 
 

a) Es un procés de caràcter urgent i de tramitació preferent sobre la resta dels assumptes, excepte 
en el cas del procés de tutela de drets fonamentals i llibertats públiques. 

b) Només es pot impugnar per aquestes causes: 
- Falta de causa legal en la comunicació 
- Manca del període de consultes o de la documentació exigida o de respecte al procediment 
- La decisió extintiva s’adopta amb frau, dol, coacció o abús de dret; o en vulneració dels drets 

fonamentals i llibertats públiques. 
c) El termini d’interposició de la demanda (termini de caducitat) és de 20 dies des de la data de 

l’acord o des de la notificació als representants dels treballadors de la decisió d’acomiadament 
col·lectiu.  

d) No cal esgotar cap forma prèvia d’evitació del procés (conciliació i mediació). 
e) La sentència que es dicti, en termini dels 5 dies següents a la celebració del judici, declararà 

que l’acomiadament col·lectiu s’ajusta a dret, quan es compleixin els requisits formals de la lletra 
b) i l’empresari (l’Administració) acrediti l’existència de causa que el justifiqui. En canvi, no 
s’ajustarà a dret, quan l’empresari (l’Administració) no acrediti aquella causa. Serà nul·la la 
decisió extintiva quan no hi hagi període de consultes o lliurament de la documentació exigible o 
inobservança del procediment; també en el cas de vulneració de drets fonamentals i llibertats 
públiques. En aquest cas, es produirà la reincorporació dels treballadors afectats. 

f) La sentència només es pot recórrer en cassació ordinària. 
g) També es poden impugnar individualment les extincions dels contractes laborals. Si el motiu és 

per prioritat de permanència de determinats treballadors, també cal demandar aquests; així com 
als representants dels treballadors, si n’hi ha acord, pels representants que no l’hagin signat. 

h) Els processos individuals se suspenen si es presenta la demanda d’impugnació 
d’acomiadament col·lectiu, fins a la resolució d’aquesta demanda, que, a més, té efectes de 
cosa jutjada sobre el procés individual. 

 


