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Les retallades de CiU (6/10) 

(Incapacitat laboral) 

 

La disposició addicional sisena de la repetida Llei 5/2012 es titulava "suspensió de les 

millores directes de la prestació econòmica d'incapacitat temporal". Deia al respecte la citada 

norma: 

 

... se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores 

econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per 

contingències comunes... 

 

No podien retallar però aquells drets que reconeixia la normativa estatal. Entre ells el dret a 

percebre el 100% de les retribucions durant els tres primers mesos. La intenció inicial era 

retallar també aquests tres mesos, cosa que varem saber a partir de la filtració d'un document 

de treball de l'Administració. Tanmateix, finalment algú va advertir que això no era 

legalment possible. En qualsevol cas, quedà manifesta la intenció. 

 

Això significava que a partir del tercer mes de baixa es cobraria només el 75% de la base 

reguladora en concepte de subsidi de la Seguretat Social.  

 

Posteriorment, la normativa estatal, a través del RDL 20/2012 (l'equivalent estatal de la Llei 

5/2012) acabà eliminant el dret a percebre les retribucions íntegres durant els tres primers 

mesos. Establí tanmateix la possibilitat de percebre alguns complements al subsidi de la 

Seguretat Social quan la norma de la Generalitat no n'establia cap.  

 

Per tant, la Generalitat, a contracor, hagué d'adaptar la nostra normativa a la normativa estatal 

(més favorable), cosa que es va fer, bastants mesos més tard, mitjançant modificació de la 

citada disposició addicional sisena al començament citada (a través del DL 2/2012, de 25 de 

setembre sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal). 
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Així, durant els 3 primers dies es percebria el 50% de les retribucions, del dia 4t fins el 20è 

es percebria un complement fins arribar al 75% de les retribucions (la SS aportava el 60% i la 

Generalitat un 15%). A partir del 21è dia, es percebria el 100% de els retribucions (la 

Generalitat aportaria el 25%). Als casos d'intervenció quirúrgica o hospitalització (així com 

situacions d'incapacitat derivades de processos oncològics) sempre que formin part de la 

cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut,  hi ha dret a percebre el 100% de les 

retribucions. 

 

Veiem doncs que la intenció dels convergents era eliminar qualsevol mena de prestació 

diferent de la que dóna la Seguretat Social. No pogué eliminar els 3 mesos inicials de 

retribució al 100%, com era la seva pretensió, tot i que finalment ho acabés fent l'Estat. 

Mantingué la retallada sense excepcions (es a dir no considerava ni l'hospitalització ni la 

intervenció quirúrgica) des de març de 2012 fins l'octubre del mateix any, quan, des de juliol, 

ho contemplava la norma estatal. En qualsevol cas, l'aportació de la Generalitat representa 

costos molt baixos ja que aporta un 50% durant els 3 primers dies, un 15% entre el 4t dia i el 

20è i finalment, a partir del 21, aporta un 25%. 

 

 

 

 

 


