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El sindicat de Sanitat de la C.G.T. de Catalunya, Interposa contencios administratiu  
amb el que estableixen la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, pel Decret 
262/2000, de 31 de juliol, de reestructuració del Departament de Sanitat i Seguretat 
Social i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya, per no estar d'acord amb la 
Instrucció 4/2013, de 8 de març de 2013. 
 
AL • LEGACIONS: 

 
La instrucció 4/2013 ve referida sobre l'aplicació de les previsions de la disposició 
addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals 
de l'Estat per a l'any 2012 en la determinació de la programació funcional dels 
centres o l'Elaboració dels calendaris laborals. 
La Llei 2/2012 estableix la jornada general de treball en el sector públic en la 
disposició addicional setanta primera i fixa que la jornada laboral no podrà ser 
inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput 
anual i Així mateix, les jornades especials existents o que es puguin establir, 
experimentaran els canvis que fossin necessaris, si s'escau per adequar-se a la 
modificació general en la jornada ordinària. També determina que s'aplicarà a 
l'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes 
i les entitats que integren l'Administració local i amb aquesta mateixa data, queda 
suspesa l'eficàcia de les previsions en matèria de jornada i horari contingudes en els 
Acords , Pactes i Convenis vigents en els ens, organismes i entitats del sector públic 
que indica l'apartat anterior, que contradiguin el que preveu aquest article. Aquesta 
disposició té caràcter bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149.1.7a, 149.1.13a i 
149.1.18a de la Constitució espanyola. 
Aquesta jornada ordinària havia estat prèviament establerta en l'article 4 del Reial 
decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, que així 
autoritzava al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a dictar les 
instruccions necessàries per a l'efectiva i homogènia aplicació d'aquesta mesura en 
l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. 
En base a aquests fonaments de dret el dia 4 de juliol de 2012 va Tenir entrada al 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries 1 Escrit de 3 de juliol de 2012 (Reg. 
núm. 2451), de la vicepresidenta del Govern, Sol • licitat paper Govern de la 
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Generalitat, sobre l'DISPOSICIÓ addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de 
juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE núm. 156, de 30 de 
juliol de 2012 ) i va dictaminar per unanimitat i en conclusió única que "és 
inconstitucional perque no Troba empara en els Competències dels subapartats 7, 
13 i 18 de l'article 149.1 de la Constitució i vulnera els Competències de la 
Generalitat de l'article 136.a de l'Estatut d'autonomia. " 
 
En aquest dictamen 9/2012, una primera constatació que es deriva de l’anàlisi de la 
normativa fins ara vigent en matèria de jornada de treball dels empleats públics és 
el fet que fins a la LPGE 2012, la normativa bàsica en matèria d’empleats públics no 
havia establert cap quantificació de la jornada de treball. La Llei 30/1984, de 2 
d’agost, va establir, únicament, una sèrie de permisos (art. 30). Es la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), normativa bàsica en matèria 
de funció pública,que va incloure alguna referència a aquesta materia. La regulació 
de l’EBEP en aquest punt és, genèrica i oberta en el sentit que no fixa el quantum de 
la jornada de treball ni una jornada mínima, sinó que tan sols estableix com a 
criteris bàsics l’existència d’una jornada general i de jornades especials i la 
possibilitat que la jornada sigui a temps complet o a temps parcial, tot remetent a 
les administracions públiques corresponents la normació substantiva. L’article 47 
EBEP disposa que matèries com ara la quantificació de la jornada general, 
l’especificació de les jornades especials, la determinació del calendari i l’horari 
laborals o l’establiment de sistemes de control del compliment corresponen a la 
competència de les diferents administracions públiques. 
l’article 51 EBEP també ens remiteix en referencia al personal laboral a l’article 34.1 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la refosa en un 
text únic de la Llei de l’Estatut dels treballadors (ET), preveu que la duració de la 
jornada sigui la pactada pels convenis col•lectius o els contractes de treball amb un 
màxim legal de quaranta hores de treball efectiu de mitjana en còmput anual. 
l’article 37 EBEP, també ens determina que les condicions de treball dels empleats 
públics són objecte de negociació col•lectiva, i entre aquestes es troben les 
matèries referents, entre d’altres, a la jornada de treball (art. 37.1.m EBEP). Per la 
seva banda, l’article 36.2 EBEP fixa l’obligació de negociació de les matèries de 
l’article 37 EBEP, que es prevegin bàsiques, en el si de la Mesa General de 
Negociació de les Administracions Públiques. 
la normativa existent referida al contingut de la regulació de la jornada de treball 
está recogida a la disposició derogatòria, lletra a, de l’EBEP, on preveia que «la 
jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración del Estado será la que 
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reglamentariamente se determine. Su adaptación para puestos de trabajo 
concretos se consignará en la clasificación de los mismos, requiriendo, 
consiguientemente, la aprobación de la Presidencia del Gobierno, a propuesta de la 
Comisión Superior de Personal». De conformitat amb aquesta previsió legal diverses 
resolucions han regulat la jornada i els horaris de treball del personal al servei de 
l’Administració general de l’Estat i més concretament, en el cas que ens ocupa,en 
l’àmbit del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, l’article 108.2.g 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 (DLEG 1/1997), estableix el deure 
d’aquest personal de «cumplir estrictament la jornada i l’horari de treball, els quals 
es determinaran per reglament en funció de la millor atenció als administrats, dels 
objectius assenyalats en el servei i del bon funcionament d’aquests». Fent ús 
d’aquesta habilitació legal, la regulació de la jornada de treball ha estat objecte d’un 
seguit de normes reglamentàries que han inscrit la regulació d’aquesta matèria en 
la potestat d’autoorganització de l’Administració de la Generalitat. Així, en el 
preàmbul del Decret 389/2000 diu que la determinació de la jornada i l’horari de 
treball que ha de fer el seu personal constitueix una manifestació de la potestat 
organitzativa de l’Administració de la Generalitat que, de conformitat amb l’article 
108.2.g) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text únic 
de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, pot establir, en 
cada moment, la jornada i l’horari més convenients en funció de la millor atenció als 
administrats, dels objectius assenyalats en els serveis I de les necessitats o el bon 
funcionament dels serveis públics. la regulació vigent es troba en el Decret 56/2012, 
de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 
l’Administració de la Generalitat. La regulació de la jornada ordinària s’efectua a 
l’article 3, que a l’apartat 1 preveu que és «de 37 hores i 30 minuts de treball 
efectiu en còmput setmanal, de dilluns a divendres». El mateix article afegeix com a 
especificacions, a l’apartat 2, que: «[d]urant el període comprès entre el 15 de 
desembre i el 10 de gener, ambdós inclosos, i durant la Setmana Santa, la jornada 
ordinària en còmput setmanal és 
equivalent a multiplicar el nombre de dies laborables d’aquest període per 7 hores 
diàries», i es complementa amb la previsió de l’apartat 3 segons la qual «[e]n el 
període d’estiu, comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, la 
jornada ordinària és de 35 hores de treball efectiu en còmput setmanal, de dilluns a 
divendres». Aquest Decret 56/2012, malgrat la regulació que fa de la jornada pel 
personal funcionari de la Administració de la Generalitat hem de fer constatar, i per 
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la cuestión que ens interesa en aquest cas sobre la adecuació de la aplicació de la 
instrucció de l’ICS 4/2013, en el seu Article 2 2.2 diu “En resta també exclòs el 
personal al servei de l’Administració de justícia, el personal estatutari, el personal 
docent no universitari, el personal del cos de bombers, del cos d’agents rurals i del 
cos de mossos d’esquadra, així com la resta de col•lectius que presten serveis no 
administratius i que per la seva especificitat tenen normes, pactes o acords 
específics.” En el mateix sentit que les previsions de l’article 37 EBEP esmentades, 
els articles 106 i 107.3 DLEG 1/1997 estableixen per a l’Administració de la 
Generalitat la previsió de la negociació de les condicions de treball (entre les quals 
es troba la quantificació de la jornada) a la mesa general de negociació i a les 
sectorials que s’acordi constituir en sectors específics. Per tant, el contingut de les 
normes reglamentàries sobre aquests aspectes és prefigurat pel corresponent acord 
de condicions de treball adoptat a la corresponent mesa de negociació. 
El Govern de la Generalitat, en la sol•licitud de dictamen, indica que la disposició 
addicional setanta-unena LPGE 2012 «modifica l’actual previsió de l’art. 47 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que 
reconeixia la competència de cada Administració per establir la jornada de treball 
dels seus empleats». I afegeix que «invoca per a donar cobertura a les seves 
prescripcions les competències que l’art. 149.1.7, .13 i .18 de la Constitució 
reserven a l’Estat», tot i que, «d’acord amb la doctrina fixada fins avui pel Tribunal 
Constitucional, la determinació de la jornada de treball dels empleats públics no 
formaria part del règim bàsic dels empleats públics». Així mateix, assenyala que, 
«d’acord amb l’art. 136 de l’EAC, la Generalitat de Catalunya ha assumit la 
competència pròpia per a establir el règim estatutari dels empleats públics de la 
Generalitat de Catalunya». 
D’aquest dictamen es concreta que l’art. 149.13  i aplicant la doctrina del TC, 
arribem a la conclusió que aquesta norma no té la «immediata i directa relació amb 
la direcció de l’economia» exigida per la jurisprudència constitucional. Les 
competències sobre el règim estatutari dels funcionaris públics (art. 149.1.18 CE) i 
sobre la legislació laboral (art. 149.1.7 CE). En relació amb el règim estatutari dels 
funcionaris públics, cal dir que l’article 149.1.18 CE reserva a l’Estat la competència 
sobre les bases del règim esmentat i que l’article 136 EAC, rubricat «La funció 
pública i el personal al servei de les administracions públiques catalanes», a la lletra 
a, atribueix a la Generalitat «[l]a competència exclusiva sobre el règim estatutari del 
personal al servei de les administracions públiques catalanes», sens perjudici de la 
competència compartida en matèria de «l’adquisició i la pèrdua de la condició de 
funcionari, les situacions administratives i els drets, els deures i les incompatibilitats 
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del personal al servei de les administracions públiques» que s’estableix en la lletra b 
del mateix precepte legal. El Tribunal Constitucional ha declarat que la competència 
de l’Estat sobre les bases del règim estatutari dels funcionaris públics es projecta 
essencialment sobre «aspectos básicos de la situación personal de los funcionarios 
públicos;es decir, de la denominada relación de servicio, contenido indiscutible del 
régimen estatutario». de manera que correspon a l’Estat només la regulació dels 
elements essencials d’aquesta relació com a bases del règim estatutari dels 
funcionaris públics. La jurisprudència constitucional(STC 37/2002) ha concretat 
quins són els elements essencials d’aquesta relació en la «normación relativa a la 
adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de 
promoción de la carrera administrativa y a las situaciones que en ésta puedan 
darse, a los derechos y deberes y responsabilidades de los funcionarios y a su 
régimen disciplinario, así como a la creación e integración, en su caso, de cuerpos y 
escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de 
lasAdministraciones públicas». no li correspon al’Estat regular la totalitat del 
complex feix de drets i deures que integren la relació de servei, ni tampoc la 
regulació íntegra de tots els elements d’aquesta relació que es consideren bàsics. 
Dit d’una altra manera, ni tots els deures i drets dels funcionaris tenen la 
consideració de bàsics, ni tota la regulació dels que sí que ho són correspon a 
l’Estat. 
En relació amb la quantificació de la jornada de treball que duu a terme la 
Disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012 cal prendre en consideració el 
principi de conducta (dins del capítol VI, dedicat als deures i al codi de conducta 
dels empleats públics) que es fixa en l’article 54.2 EBEP en relació amb la jornada de 
l’empleat públic, i que figura també expressament com a deure del personal al 
servei de la Generalitat (art. 108.2.g DLEG 1/1997), quan es refereix al fet que 
«[l]’acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s’ha de fer de 
forma diligent, complint la jornada i l’horari establerts». Aquest deure genèric de 
treballar en les condicions que s’estableixin i, concretament, en compliment de la 
jornada, que fixa cada Administració, forma part dels deures dels funcionaris que, 
com hem dit, componen la relació de servei que constitueix el nucli indiscutible del 
seu règim estatutari. Per aquesta raó, correspon a l’Estat la competència per 
regular-ne el contingut bàsic, de manera que, com ha dit el Tribunal Constitucional, 
se’n garanteixi la recognoscibilitat (STC 37/2002, de 14 de febrer, FJ 5). com també 
determina el mateix organ en el Dictamen 7/2012, de 8 de juny (FJ 2.2.c), «la 
concreció de la quantificació i la distribució de la jornada laboral s’ha d’entendre 
que no constitueix un element essencial del règim estatutari dels empleats públics i, 
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consegüentment, la seva regulació no té cabuda en les competències bàsiques de 
l’Estat ex article 149.1.18 CE».  
La jornada de treball conforma el marc temporal dins del qual es desenvolupen les 
tasques dels funcionaris públics. Per aquesta raó, només l’existència i la 
determinació de la tipologia i les modalitats de la jornada, que és el marc de 
referència del deure de treballar, formen part de la configuració essencial del deure 
bàsic de prestació de servei de l’empleat públic, però no així la quantificació 
concreta d’aquesta jornada, ni tan sols amb caràcter mínim. La determinació de la 
durada de la jornada de treball suposa una regulació que excedeix el contingut 
propi de la normativa básica del règim estatutari dels funcionaris públics.  
En bona lògica, aquest grau de concreció de la prestació de treball del funcionari 
públic, que implica la quantificació, entra de ple en el poder d’autoorganització que 
correspon a cada Administració com a instrument per a la millor organització del 
compliment de les seves funcions (STC 76/1983, FJ 38). Així ho ha entès l’EBEP, 
norma de capçalera dels empleats públics, que en l’article 47 es limita a mencionar 
la tipologia de les jornades de treball (general i especial) i el règim de dedicació (a 
temps complet o parcial), però deixa la regulació completa a les diferents 
administracions públiques. 
 D’altra banda, l’excepcionalitat que suposa la concreció d’un deure amb caràcter 
bàsic exigiria una justificació que no té lloc en el cas que ens ocupa. És més, 
l’homogeneïtzació de la jornada de treball que implica la seva regulació amb 
caràcter general introdueix un factor de rigidesa en l’organització dels serveis 
contrària a la flexibilitat que exigeix i es persegeix en aquest cas concret de l’ICS i 
que s’orienta en aquest sentit amb la llei 8/2007,de 30 de juliol de creació de 
l’istitut català de la salut per garantir la seva diversitat funcional; aquest factor de 
rigiddesa també redueix de manera excessiva el marge de llibertat que requereix 
una organització racional d’aquests serveis. Consegüentment, la previsió d’una 
jornada de treball mínima de trenta-set  hores i mitja, amb caràcter bàsic, per al 
personal funcionari al servei del sector públic, que duu a terme la disposició 
addicional setanta-unena LPGE 2012 no troba empara en l’article 149.1.18 CE. 
delimitant la competència de l’article 149.1.7 CE a que es refereix la disposició 
addicional setanta-unena LPGE 2012, l’Estat ha regulat en l’Estatut del treballadors 
la jornada màxima de treball, fixada en quaranta hores setmanals, i també els 
temps màxims de treball continuat i alters aspectes de la dimensió temporal de la 
relació laboral directament relacionats amb la garantia dels drets dels treballadors 
com és establir la elaboració anual del calendari laboral (E.T. Art. 34.6) on es 
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recullen i relacionen així la jornada i l’horari, sense fer cap referència a la durada 
mínima de la jornada laboral. 
De manera congruent amb aquesta regulació, en l’àmbit del sector públic, l’EBEP 
remet, així mateix, a la negociació la quantificació de la jornada de treball del 
personal laboral al servei de les administracions publiques i unifica en aquest 
aspecte concret el règim aplicable als funcionaris i al personal laboral, sens perjudici 
que aquesta negociació s’hagi de palesar posteriorment en la norma que 
correspongui, d’aplicació general a tots els empleats públics (art. 54, 47, 37 i 36 
EBEP). D’això anterior es desprèn que la fixació de la durada de la jornada de treball 
del personal laboral del sector públic no és objecte propi de la legislació laboral en 
el sentit, segons hem vist, que li atribueix la jurisprudencia constitucional, ja que no 
constitueix una regulació directa de les relacions 
que hi ha entre el treballador i l’empresari -en aquest cas, l’Administració- pel qual 
treballa, sinó que la mateixa norma reguladora de l’estatut del personal al servei de 
l’Administració (art. 47 i 51 EBEP) la concep com una matèria que pertany a la 
competència de l’Administració per organitzar els seus serveis. Per aquesta raó, 
l’article 47 EBEP i, a través seu, l’article 51 EBEP remeten a «cada Administració» la 
regulació concreta de la jornada i, específicament, la seva quantificació mínima. En 
l’àmbit de la Generalitat, aquesta potestat d’autoorganització es projecta sobre les 
condicions de treball dels empleats del sector públic, laborals i funcionaris, en 
l’article 136.a EAC. En conseqüència, la disposició addicional setanta-unena LPGE 
2012 no trova empara en la competència de l’Estat de l’article 149.1.7 CE i envaeix 
la competència de la Generalitat de l’article 136.a EAC. 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, entenem que la disposició addicional 
setanta-unena LPGE 2012, en regular la durada mínima de la jornada de treball de 
tots els empleats públics, no troba empara en les competències dels subapartats 7, 
13 i 18 de l’article 149.1 CE i vulnera les competències de la Generalitat de l’article 
136.a EAC. 
 
 
 


