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LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’EXERCICI 2023
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128
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 INCREMENTS SALARIALS:

Les retribucions del personal al servei del sector públic no poden experimentar 
un increment global superior al 2,5% respecte de les vigents el 31 de desembre 
de 2022, en termes d´homogeneïtat per als dos períodes de la comparació.

Addicionalment al punt anterior, s’aplicaran altres increments retributius de 
caràcter consolidable i retroactius amb efectes des de l’1 de gener de 2023 
(s’haurien d’abonar a la nòmina d´octubre):

Vinculat a l’Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
 +0,5%: si la suma de l’IPCA de l´any 2022 i de l’IPCA avançat del mes de
    setembre del 2023 és superior al 6%.
Vinculat al Producto Interior Bruto (PIB)
 +0,5%: si l’increment del PIB és igual o superior a l’estimat pel Govern   
 inclòs en els PGE 2023.

Què hem d’entendre per sector públic?
L’article 19.1 de la llei, entre altres, indica:

 L’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i agèn cies  
 estatals i les universitats de la seva competència.
 Les administracions de les comunitats autònomes, els organismes que en  
 depenen i les universitats de la seva competència.
 Les corporacions locals i els organismes que en depenen.
 Les societats mercantils públiques, entenent com a tals aquelles en què la  
 participació, directa o indirecta, en el capital social de les administracions i  
 entitats enumerades en aquest article sigui superior al 50 per cent. Al sector  
 públic estatal es consideraran com a tals les regulades a l’article 111.1 de la  
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 Les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens  
 del sector públic estatal, autonòmic i local.
 Les fundacions del sector públic i els consorcis participats majoritàriament  
 per les administracions i organismes que integren el sector públic.

Les despeses d’acció social no podran incrementar-se.

 Les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o   
 millores diferents de les contraprestacions pel treball realitzat amb la finalitat  
 de satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies   
 personals del personal del sector públic.

 Es poden fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes
 d’assegurances col·lectives sempre que no se superi l’increment global fixat  
 pel 2023.
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 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2023

TAXES DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS

- Als sectors prioritaris la taxa serà del 120%

- Pel altres sectors no prioritaris serà del 110 % (ara bé, serà del 120% a tots els 
sectors si l’entitat local té amortitzat el seu deute financer).

- Policia Local fins a un 125%

- En termes generals, a les societats mercantils públiques, entitats públiques
empresarials, fundacions del sector públic i consorcis amb participació majori-
tària d’administracions i organismes que integren el sector públic:

- 120% quan aquestes gestionin serveis públics i quedi justificada la necessitat 
d’aquesta taxa de reposició per a l’adequada prestació del servei o la realització 
de l’activitat.

- 110% a la resta de casos.

En relació amb aquest apartat, recomanem llegir tots els detalls a les disposi-
cions addicionals vigèsima, vigèsima primera i vigèsima segona de la llei (veure 
annex a la fitxa).
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 INCREMENTS SALARIALS:

-L’article 19.Siete indica que “es podran realitzar adequacions retributives que, 
amb caràcter singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels 
llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa 
o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest”.

NOTA: entre altres coses, això permet realitzar valoracions de llocs de treball tot 
i que suposin un augment retributiu superior al fixat pel 2023. De fet, la mateixa 
llei, en la seva introducció, diu: “sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la 
consecución de los objetivos … mediante el incremento de la productividad o 
modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesio-
nal”.
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 OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2023

TAXES DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS

A més, la llei indica que:

� Cada administració podrà autoritzar, amb caràcter extraordinari, una taxa especí�ca 
que sigui necessària per donar compliment de l’objectiu previst a la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació 
pública.
� Les administracions públiques han de tenir en compte les places de personal interí 
per vacant i personal laboral temporal per vacant que no hagin estat incloses en 
execució d’ofertes anteriors. En tot cas, les vacants ocupades per aquest personal 
s’han d’incloure a l’Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici en què es 
produeix el seu nomenament i, si no és possible, a la següent, llevat que se’n decideixi 
l’amortització.

NOTA:

� Per tal de deixar la temporalitat per sota del 8%, s’ha habilitat una taxa de reposició
extraordinària que permet, per aquelles places que no complien tots els requisits de la
llei 20/2021, ara sí, la seva inclusió en plantilla, creant �ns i tot la plaça si fos necessa-
ri. Per tant, hem d’exigir incloure a l’Oferta pública 2023 totes les places “de naturalesa 
estructural”, és a dir, que hagin estat ocupades ininterrompudament i pressupostades 
durant més de tres anys.

� Per suposat, en cas que no s’hagi fet, hem de seguir exigint que s’incloguin totes les
places que, a 31 de desembre de 2020, complien amb els requisits de la Llei 20/2021:
“estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”.

� Recordem que CCOO defensem que s’han d’estabilitzar les places per programes i/o
que depenen de subvencions, independentment de la seva font de �nançament.

� Veure article 10.4 del TREBEP.

03

SECTORS PRIORITARIS 

Entre d’altres:

� Assistència directa a la ciutadania als serveis socials, places de seguretat i emer-
gències
� Atenció als ciutadans als serveis públics
� Gestió de prestacions i polítiques actives en matèria de d’ocupació
� Àrea de les tecnologies de la informació i les comunicacions
� Prevenció i extinció d’incendis
� Control i lluita contra el frau �scal, laboral, de subvencions públiques i en matèria 
de Seguretat Social
� Control de l’assignació e�cient dels recursos públics, l’assessorament jurídic i la 
gestió dels recursos públics
� Etc. (veure annex de la �txa 2023)
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COM S’HA DE CALCULAR LA TAXA DE REPOSICIÓ?
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SECTORS PRIORITARIS 

La taxa de reposició d’un o diversos sectors o col·lectius prioritaris es pot acumular 
a altres sectors o col·lectius prioritaris. Igualment, la taxa de reposició dels sectors 
no prioritaris es pot acumular als sectors prioritaris. 

Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute �nancer el 31 de desembre 
del 2022 podran acumular la taxa de reposició indistintament en qualsevol sector.

La llei indica que:

� És la diferència entre el nombre d’empleats �xos que durant l’any 2022 van deixar de 
prestar serveis i el nombre d’empleats �xos que s’haguessin incorporat durant el 
mateix any per qualsevol causa o reingressat des de situacions que no comportin la 
reserva de llocs de treball de treball ( jubilació, defunció, renúncia, excedència sense 
reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció 
del contracte de treball, etc).
� La taxa resultant de les regles del número anterior podrà incrementar-se amb la 
derivada de les altes i baixes registrades durant l’exercici en curs �ns a la data d’apro-
vació de l’oferta, cosa que s’haurà de fer constar a la pròpia Oferta d’ocupació pública. 
Per fer-ho, l’oferta s’haurà d’aprovar dins del primer semestre de l’exercici. Aquestes 
places es restaran de la taxa de reposició de l’exercici següent.
� Les places no cobertes de processos selectius derivats d’ofertes d’exercicis anteriors 
a 2023 podran convocar-se novament sempre que no hagin transcorregut més de tres 
anys des de la publicació.

NOTA: des de CCOO defensem els serveis públics de gestió pública directa com la
millor manera de donar un servei excel·lent a tota la ciutadania a través d’ocupació
pública de qualitat. Per això hem de defensar l’estabilització i l’increment de plantilles
quan sigui necessari i possible amb les eines que aquests PGE 2023 permeten.

LLEGEIX 
L’ANNEX A LA FITXA LLEI PGE 2023

https://www.ccoo.cat/fsc/noticies/annex-a-la-fitxa-llei-pge-2023/
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