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ACLARACIONS JURÍDIQUES RESPECTE A LES ULTIMES 

MODIFICACIONS LEGISLATIVES QUE AFECTEN ALS TREBALLADORS 

D’EMPRESES PÚBLIQUES 

 

 

La Llei  de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014  regula al 

seu títol III les despeses de personal i el seu àmbit d’aplicació al sector públic. Cal 

destacar: 

 

- Article 27. Retribucions del personal laboral: per a l’exercici del 2014, la massa 

salarial del personal laboral, no experimenta cap increment respecte de la corresponent 

del 2013. 

 

- Article 32. Acció social i ajuts per al menjar del personal: no s’atorguen als empleats 

públics ajuts en concepte de Fons d’acció social, ni tampoc altres 

ajuts que tinguin la mateixa naturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici de la 

contractació de pòlisses d’assegurances per a la cobertura de contingències per accidents 

dels empleats.  Així mateix tampoc es reconeixen percepcions derivades dels sistemes 

d’ajuts per al menjar del personal. 

 

- Article 33. Altres mesures temporals de reducció de la despesa de personal per al 

2014 

 

En l’exercici del 2014, i amb caràcter temporal, es redueixen les retribucions anuals del 

personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 en la quantia equivalent a 

l’import d’una paga extraordinària  

 

Ara bé, la disposició addicional quinzena de la Llei regula el règim d’aplicació a les 

entitats del sector públic de salut i diu literalment: 
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El personal de les entitats del sector públic de salut que gestionen serveis sanitaris per 

mitjà de concerts, convenis o contractes amb la Generalitat, a què fa referència l’article 68 

de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, resta exclòs de 

l’aplicació de les disposicions sobre despeses de personal establertes pel títol III 

d’aquesta llei, llevat de les contingudes en els articles 31 i 32, i sens perjudici de 

l’aplicació de la normativa bàsica estatal. 

 

Per tant, els treballadors i treballadores de les empreses públiques, consorcis i 

fundacions públiques del sector de la sanitat concertada de la Generalitat de 

Catalunya no han de veure reduïdes les seves retribucions en la quantia equivalent 

a una paga extra. Només els seria d’aplicació allò relatiu a les aportacions al Fons 

Social i en relació a l’ajut per al menjar del personal però cal fer les següents 

consideracions: 

- Que la dicció literal de ambdós articles no elimina per si mateixa la retribució del 

“ticket” menjador i es salva dels conceptes computables a efectes “d´ homogeneïtat 

retributiva” les “indemnitzacions o despeses que hagués realitzat el treballador”.  

- Que el “ticket menjador” té caràcter indemnitzatori quan compensa per les 

despeses que té el treballador al veure’s obligat a realitzar el menjar fora del seu 

domicili els dies de feina, mentre que té naturalesa salarial quan s’abona amb 

independència del treball realitzat i de les seves circumstàncies (Sentència dictada 

per la Sala Social del Tribunal Suprem en Unificació de Doctrina el 3 d’ octubre de 

2013 en el Recurs de Cassació núm.: 1678/2012, ponent Excm. Sr. José Manuel 

López Garcia de la serrana). 

- Que la interpretació interessada de la Patronal deriva de la classificació que 

habitualment es realitza al capítol de despeses de personal en la Llei de 

Pressupostos, on els fons destinats a cobrir els “tickets” estan dintre de les partides 

“d’ajuda social”. Ara bé, els treballadors i treballadores del sector de la sanitat 

concertada reben aquesta ajuda en concepte indemnitzatori. 
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Així mateix, amb caràcter general,  la interpretació que fa la Patronal al considerar que 

en aquelles entitats publiques del sector de la Salut, referenciades en l’article 68 de la 

llei 7/2011, que incompleixin el requisit de tenir un equilibri pressupostari implicaria 

la directa aplicació de la totalitat de les disposicions pressupostàries relatives a les 

despeses del personal laboral (pèrdua de la paga extra, congelació de la massa salarial 

en termes  d’homogeneïtat, abonament d’un màxim d’un 25% de la retribució variable per 

objectius, nul·litat dels pactes subscrits, etc), no s’ajusta a Dret en tant que del propi 

tenor literal de l´ article 68.4 no es desprèn aquesta conseqüència. Així, dit article 

estableix que l’ incompliment d´ aquest requisit implica la pèrdua de l’autonomia de gestió. 

Ara bé, aquest concepte no es defineix de manera expressa a la norma, si no que la 

norma en el seu article 69 estableix la  “autonomia” en les següent matèries:  

a) La determinació de l’estructura i l´ organització. 

b) La plena capacitat de gestió. 

c) L´ elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos i l’administració del patrimoni. 

d) La capacitat per establir les pròpies polítiques de recursos humans, sense que li 

siguin aplicables al personal contractat per les entitats les normes  sobre despeses 

de personal recollides en las lleis de la Generalitat, ni la normativa de 

desplegament, llevat que especifiqui expressament que els són aplicables.  

Tampoc no són aplicables les instruccions, les restriccions a la contractació, ni 

altres mesures limitatives, destinades  específicament al conjunt del sector públic 

de la generalitat, sens perjudici del compliment de la legislació bàsica. 

e) La selecció i contractació del director o directora pel màxim òrgan de govern 

col·legiat de l´ entitat, d’acord amb allò establert en els estatuts i normes de 

creació. 

f) Règim de funcionament intern 

g) Qualsevol altre funció necessària para garantir el compliment de les seves finalitats 

i la consecució dels seus objectius. 
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Per tant, quan el 68.4 es refereix a la limitació en la autonomia de gestió, “estrictu 

senso”, només haurà d´ afectar a la plena capacitat de gestió (lletra b), restant les 

altres expressions del concepte autonomia ( organitzativa, de politiques de recursos 

humans, de contractació, etc) excloses d´ aquesta limitació.   

En qualsevol cas, encara que s’entengués l’autonomia de gestió en sentit ampli, 

incloent totes les expressions d´ autonomia de l’article 69, la pèrdua de aquesta 

autonomia mai implicaria l´ aplicació automàtica de totes les retallades derivades 

de l ‘ aplicació de les mesures sobre despesa de personal per l’exercici 2014. 

Cal concloure, que a manca d’ equilibri pressupostari, l’autonomia de gestió 

només ha d’ implicar que l´ entitat no podrà gestionar de manera autònoma la 

seva vida en el tràfic mercantil, restant sotmesa als controls que es puguin establir 

per l´ administració competent,  però mai l´ aplicació directa de retalls en propis de 

l´ administració pública, ja que l´ exclusió en l´ aplicació de les normes sobre 

despeses de personal no sorgeix de l´ article 69 si no de la normativa comunitària que 

defineix el concepte de ens públic, excloent a aquells ens que operin en el mercat 

obtenint més del 50% dels seus recursos de aquestes operacions de mercat, ja siguin 

amb altres empreses públiques (S.C.S) o privades, per tant independentment de qui 

participi en la seva composició.   Qualsevol altre interpretació contravé la pròpia 

disposició quinzena de la Llei de Pressupostos 1/2014 que precisament exclou a 

totes les entitats del sector públic de salut que gestionen serveis sanitaris per 

mitjà de concerts, convenis o contractes amb la Generalitat – a totes sense fer 

cap distinció si té autonomia de gestió o no -, excepte en les qüestions concretes 

previstes als articles 31 i 32 de la precitada norma.   Així, si el legislador hagués volgut 

donar un tracte diferenciat i més perjudicial pels treballadors de les entitats que han 

perdut la seva autonomia de gestió, expressament ho hagués dit com ha fet amb la 

previsió dels citats articles 31 i 32. 

 

 

 


