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CONTENCIÓ DE PLANTILLES 

 
Resum de les principals novetats de l’Acord de Govern de 23 de desembre de 2013 sobre 
contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions a la Generalitat de 
Catalunya. 
 

· Es manté la previsió d’amortització de les places no essencials que esdevinguin vacants 
com a conseqüència de jubilacions, defuncions o altres formes d’extinció de la relació 
laboral encara que si és imprescindible mantenir alguna de les vacants, la seva ocupació 
s’haurà de compensar amb l’amortització d’altres places amb un cost pressupostat 
equivalent. 
 

· No es formalitzaran nomenaments de personal interí ni contractacions de personal laboral 
temporal a no ser que s’acrediti l’existència d’una necessitat urgent i inajornable i es doni 
algun dels supòsits següents: 
- Que afectin llocs declarats essencials (relacionats al punt 4.a de l’Acord de Govern). 
- Que afectin llocs reservats com a conseqüència de la concessió de comissions de 

servei de caràcter interdepartamental. 
- Que afectin llocs adscrits a col·lectius amb nombre reduït d’efectius, amb 

especificitats funcionals o càrregues de treball. 
- Que afectin llocs que esdevinguin vacants com a conseqüència directa del 

resultat d’un concurs de trasllats o de processos de selecció. 
 
 

· Excepcionalment, també es podrà nomenar o contractar personal en els casos següents: 
- Per excés o acumulació de tasques o per circumstàncies de la producció. Els 

nomenaments o contractacions tindran la durada estrictament necessària per a 
l’execució de les tasques encomanades. 

- Per substitució dels titulars o ocupants de la plaça, sempre que hi hagi crèdit 
pressupostari específic per atendre aquestes situacions. En cap cas es formalitzaran 
nomenaments o contractacions per a la substitució del personal que es trobi en 
el primer mes de baixa per incapacitat temporal i no ocupin llocs declarats 
essencials. 

- Per executar programes de caràcter temporal o d’obra i servei. La durada dels 
nomenaments i contractacions no excediran de la fixada per al propi programa. 
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