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Mesures d’impacte del Consell per a l’estabilitat pressupostària de la Generalitat

MESURES D’AJUST/ESTALVI

PRINCIPALS MESURES SENSE QUANTIFICAR
 Vincular els sous de 2012 dels alts càrrecs, personal eventual de la
Generalitat i de les empreses públiques al dèficit de 2012.
 Renegociació a la baixa dels contractes vinculats als grans
esdeveniments

 Reducció a la mitat del parc mòbil al servici de les conselleries. Suposarà
una reducció del 50% del parc mòbil. Eixiran a subhasta pública o es
donarà de baixa el contracte de rènting.
 Limitació de les hores extres en l’Administració general i empreses
públiques, només es mantindran les estrictament necessàries.
 Central de compres per a tota la Generalitat de tot el material de
subministraments (Es realitzarà per subhasta pública). Es tracta, en
definitiva, d’unificar la compra de materials fungibles.

 Nova relació econòmica amb organitzacions empresarials i sindicals
vinculades al creixement d’ocupació, per a transformar les subvencions
en incentius.

 Control de l’absentisme laboral, per mitjà de nous mecanismes com
l’empremta digital.
 Subhasta pública de les herències abintestat, de les quals és beneficiària
la Generalitat.
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Mesures Capítol I
 Reducció de la jornada de treball del personal funcionari interí i laboral temporal
de societats mercantils i fundacions amb la corresponent reducció proporcional
de retribucions.


ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL (Conselleries i Organismes
Autònoms).
La jornada es fixa en 25 hores setmanals i afectarà un total de 1.553
empleats. Suposarà un estalvi de 15,1 milions d’euros. S’exceptua
de la seua aplicació el personal d’atenció directa, les residències, els
centres d’acollida, les oficines d’ocupació, etc.



PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC I FUNDACIONS, LES CORTS, ALTES
INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT
S’adaptaran en els mateixos termes que per a l’Administració del Consell,
amb les peculiaritats pròpies de cada ens o institució. Estalvi anual de
2,4 milions d’euros.

 Nomenaments de personal docent interí, professorat especialista i professorat
de religió catòlica que no tinga caràcter indefinit.
La vigència dels esmentats nomenaments i contractes s’estendran
des de la data d’inici del servici fins al 30 de juny de cada any. L’estalvi
estimat es xifra en 32 milions d’euros.
 La Generalitat no completarà el pagament en situació d’Incapacitat Temporal
(baixes)
S’aplica a tot el personal, inclòs el sector públic, a excepció del que s’acull
a Muface i Mugeju. En el cas de Muface se satisfà per l’Administració
el sou integre durant els tres primers mesos, a partir d’eixe moment
només s’abonen les retribucions bàsiques. En el supòsit de Mugeju és
igual però a partir del quart mes. Esta mesura suposa un estalvi anual
estimat de 18,5 milions d’euros.
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 Suspensió del Pla de Pensions.
Mesura de caràcter bàsic. Estalvi de 15,5 milions d’euros.
 Paralització i reducció de sexennis.
La paralització es realitza tant per incorporació al sistema com per progressió
en este. Suposarà un estalvi de 12,5 milions d’euros.
S’establix una reducció en l’import dels sexennis del 50%. Suposa un estalvi
anual de 67,5 milions d’euros.
 Reducció de la carrera professional i el desenrotllament professional.
El percentatge de reducció d’estos complements s’establix en el 50%, la qual
cosa suposa un estalvi anual previst de 86,5 milions d’euros.
 Modificació i reducció de la jornada del personal docent
Es modifica la tramitació i termini de la concessió de reducció de jornada per al
personal docent, tant funcionari de carrera com interí. Esta mesura suposa un
estalvi anual de 400.000 €.
 Eliminació d’ajudes socials (ulleres, ortodòncies, etc.)
S’estalvien 6,3 milions d’euros a l’any.
 Reducció de dies d’assumptes propis (moscosos) per supressió dels corresponents
a compensació de festius i eliminació dels dies addicionals de vacacions per
antiguitat.
 No es prorroguen les jubilacions.

TOTAL ESTALVI

256,7 M€
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SECTOR PÚBLIC EMPRESARIAL
SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ
 Es reduirien els ens públics, passant dels 46 que existixen en l’actualitat a 6 holdings o
agrupacions sectorials. Suposarà un estalvi de 120 milions d’euros.
ASSUMPTES EXTERIORS
 S’accepta la proposta del Ministre d’Exteriors. Les distintes delegacions de l’IVEX
s’agruparan en les ambaixades d’àmbit nacional, quan siga possible. Suposarà un
estalvi d’1,3 milions d’euros.

TOTAL ESTALVI

121,3 M€

INGRESSOS
 Nova Escala Autonòmica de l’IRPF. Ingressos de 28,2 milions d’euros.
-

Suposa la inclusió de dos nous trams en esta escala aplicables als contribuents
amb rendes més elevades, és a dir, qui guanye, respectivament, més de
120.000 euros i més de 175.000 euros.

 Establiment de límits de renda per a les deduccions autonòmiques. Ingressos de 8
milions d’euros.
-

Això suposa fixar el límit en una renda neta d’entre 24.000 euros en individual
i 38.000 euros en conjunta.

 Deixar sense efecte la deducció autonòmica per inversió en vivenda habitual amb
finançament alié. Ingressos de 12 milions d’euros.
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 Increment del cèntim sanitari. Nous tipus de gravamen de l’impost sobre vendes al
detall de determinats hidrocarburs. Ingressos de 98,11 milions d’euros.
-

Es manté el tipus 0 del gasoil per a usos especials, que és l’utilitzat pels
agricultors, pescadors i ramaders, i del gasoil de calefacció. Als transportistes
se’ls tornarà íntegrament.

 Increment del tipus general de l’ITP en la seua modalitat d’AJD de l’1 a l’1,2 i es
mantenen els tipus reduïts per a famílies nombroses i persones amb discapacitats.
Ingressos de 62 milions d’euros.
 Tributs mediambientals. Ingrés de 29,7 milions d’euros.

TOTAL INGRESSOS

238 M€

INICITATIVES DE CONTENCIÓ DEL GASTO
D’ÀMBIT SANITARI
Seguint la política sanitària marcada per la Conselleria de Sanitat i centrada a transformar
l’organització, implicar els professionals i corresponsabilitzar el ciutadà. Sanitat estalviarà 440
milions d’euros a l’establir mesures d’eficiència que mantenen totes les prestacions sanitàries
i els estàndards de qualitat en l’atenció al ciutadà.

 EL’establiment de mecanisme de cobrament directe a pacients estrangers que
no documenten la seua cobertura o als que tinguen assegurança privada. Esta
mesura, que assegurarà el pagament directament de l’assistència prestada suposarà
10 milions d’euros addicionals a l’any.
 Enguany també entrarà en vigor la taxa per sol·licitud d’acreditació de centre
sanitari i per la renovació de la targeta sanitària en cas de pèrdua (prop d’1 milió
d’euros).
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 Els departaments de salut assumiran les intervencions de cataractes, i estes
desapareixeran del pla de xoc, i es generarà un estalvi de 9 milions d’euros anuals.
 A partir de 2012 s’oferirà un menú bàsic comú per a tots els pacients, respectant les
dietes específiques per a cada procés, que suposarà un estalvi estimat en 7,5 milions
anuals.
 L’establiment d’entitats de base associativa en atenció primària, model instaurat
des de fa més d’una dècada en altres comunitats autònomes. L’autogestió d’estos
centres (s’aplicarà inicialment en 30 centres de salut) amb el consegüent augment de
l’eficiència possibilitarà l’estalvi d’1 milió per centre i any.
 Les mesures d’eficiència posades en els departaments de salut per al control del
gasto corrent i l’aplicació de l’economia d’escala en servicis centralitzats, com la
hostaleria, els subministraments, la cuina i el manteniment permetran una reducció
del gasto corrent de 70 milions d’euros.
 S’estalviaran 50 milions d’euros en farmàcia hospitalària per: la utilització de la
central de compres per a l’adquisició de genèrics, la substitució de fàrmacs d’alt cost
per altres terapèuticament idèntics i de cost menor a través comités de farmàcia i
l’aplicació d’ajustos de la dispensació d’estoc i la dosi unitària.
 La reorganització d’unitats, que millorarà la prestació de servicis i la comunicació
intercentres i suposarà un estalvi estimat en 40 milions d’euros. Per a això se
centralitzarà el centre de processos de dades (CPD) i els visors d’imatge mèdica
digitalitzada. Així mateix els laboratoris actuaran de forma complementària a tota la
Comunitat i s’establiran guàrdies hospitalàries metropolitanes
 La revisió de preus de concerts amb la consegüent disminució de la dependència
externa, serà una altra de les iniciatives que es posaran en marxa i que suposaran un
estalvi de 40 milions d’euros.
 Els canvis retributius en el personal directiu, la racionalització de torns i guàrdies,
un ferri control de l’absentisme i de les substitucions permetran un estalvi de 57,5
milions d’euros en el capítol de personal.
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 Farmàcia estalvi de 125 milions d’euros a l’aplicar:
a. L’establiment d’un nou conveni per a permetre el pagament immediat
dels primers 150.000 facturats per oficina de farmàcia, com en
l’actualitat, i la resta diferida es negociarà.
b. La centralització de la compra d’endopròtesi.
c. El subministrament als centres sociosanitaris dels medicaments
adquirits pel sistema sanitari.
d. La revisió d’historials farmacoterapèutics.

TOTAL ESTALVI

TOTAL MESURES D’IMPACTE

440 M€

1.056 M€
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