
Instrucció XX/2014 

Sobre els efectes de la modificació de l’apartat k) de l’article 48 de la Llei 7/2007, 

de 12 d’abril, d’Estatut bàsic de l’empleat públic, efectuada a la Llei Orgànica 

9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en 

la determinació de la programació funcional dels centres o en l’elaboració dels 

calendaris laborals. 

La Instrucció 4/2013, de 8 de març de 2013, 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 en l’elaboració dels calendaris laborals, indicava que quan els òrgans de 

gestió de l’Institut Català de la Salut haguessin de fixar la programació funcional dels 

centres, serveis i establiments o elaborar els calendaris laborals del seu personal, 

tindrien en compte que la jornada general de treball del personal del sector públic 

establerta en 37,5 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual per la 

disposició addicional setanta-unena de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 

l'any 2012, equivalia per al personal estatutari de l’Institut Català de la Salut a una 

jornada 1.664 hores efectives anuals per al torn diürn i a una jornada de 1.500 hores 

efectives en còmput anual per al torn de nit. 

La modificació de l’apartat k) de l’article 48 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, d’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, efectuada a la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de 

control del deute comercial en el sector públic, incrementa en 1 dia el permís per 

assumptes personals, que passa de 3 a 4 dies a l’any. 

És voluntat de l’ICS adaptar la jornada anual efectiva a les modificacions introduïdes 

per l’Estatut bàsic de l’empleat públic, adequació que també ha estat efectuada per 

altres administracions públiques; en aquest sentit, i tenint en compte el caràcter 

supletori de la normativa estatal, podem citar la Resolució de 23 de desembre de 2013, 

de la Secretaria de Estat d’Administracions Públiques, que adapta la duració de la 

jornada general de 37,5 hores setmanals de treball efectiu de promig en còmput anual 

a les 1.657 hores anuals. 



 
 

Atesa la importància de la jornada en període nocturn a l’ICS, és igualment voluntat de 

l’ICS fixar també una equivalència en hores per a aquesta jornada que respecti la 

proporcionalitat preexistent amb la jornada general, i que sigui congruent amb 

l’increment del permís per assumptes personals de 3 a 4 dies anuals. 

Per tot això, prèvia negociació a la Mesa Sectorial dels dies 24 i 30 de gener i sense 

haver estat possible arribar a un acord, vistes les competències atorgades per l’art. 10 

de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’ICS, dicto la següent 

INSTRUCCIÓ 

Únic. Quan els òrgans de gestió de l’Institut Català de la Salut hagin de fixar la 

programació funcional dels centres, serveis i establiments o elaborar els calendaris 

laborals del seu personal, tindran en compte que la jornada del personal estatutari de 

l’Institut Català de la Salut és de 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en 

còmput anual d’acord amb el que preveu la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 

pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012, que equival a 1.657 hores efectives 

anuals. Pel que fa al torn de nit, la jornada equival a 1.490 hores efectives en còmput 

anual. 

Afectacions: Deroga la Instrucció 4/2003. 
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