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PERMISOS I RETRIBUCIONS. SITUACIÓ ACTUAL 

 

Davant els dubtes que ens heu manifestat sobre el Real Decreto Ley 10/2020 en relació amb el 
permís retribuït no recuperable per persones treballadores per compte d’altri, CCOO us volem 
aclarir que aquest Real Decret no afecta en el seu àmbit d’aplicació al personal funcionari i 
laboral dels Departaments, Organismes Autònoms, Agències i demés entitats del sector 
públic. En parlar de treballadors/es per compte d’altri, l’article 1.3 a de l’Estatut del Treballadors ja 
exclou el personal al servei de les Administracions Públiques, que s’han de regular per les normes 
administratives o estatutàries de l’Administració corresponent.   
 
En aquest sentit, doncs, els/les treballadors/es de la Generalitat ens regim per la Instrucció 3/2020 
de 13 de març (sobre les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-
2), que en el seu apartat 2.1 b) especifica:  
“b) La resta d’empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics 
bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en 
conseqüència, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de 
l’article 96.1.d) 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, i normativa laboral 
concordant. 
Així mateix, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic als empleats públics 
que presten serveis en centres de treball tancats per expressa disposició de l’autoritat sanitària.  
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis i amb consentiment dels empleats públics, es pot 
interrompre temporalment el permís per deures inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera 
ocasional en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.” 

 
El Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, que preveia els pagaments de l’increment salarial del 2% per 
a aquest any i el 60% pendent de la paga del 2013 als empleats i empleades públics, no ha estat 
convalidat dins de termini pel Parlament, en haver-se suspès el darrer ple. En contactes de CCOO 
amb el Govern, amb Funció Pública i amb Economia, ens han transmès que el Govern procedirà a 
aprovar de nou el decret llei en els mateixos termes. 
 
El 2% d’increment per al 2020 ja l’estem cobrant i ho seguirem fent. Quant al 60% restant de la 
paga del 2013 que encara ens deuen, CCOO vam reclamar cobrar-lo durant el primer trimestre 
d’aquest any. No ha estat així, però reclamem cobrar-lo durant el segon trimestre, en tot cas 
abans de l’estiu. No tenim encara resposta del Govern, però esperem que comparteixin amb 
nosaltres que cal agilitzar aquest pagament. Totes i tots som conscients de la gran resposta de les 
treballadores i els treballadors de la Generalitat, garantint el funcionament dels serveis públics, 
més essencials que mai en la situació de pandèmia de coronavirus que estem vivint, i ressaltant el 
sobreesforç que s’està fent en àmbits com el sanitari, serveis penitenciaris, serveis socials, salut 
pública, mossos d’esquadra, agents rurals... 
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