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NOVES RETALLADES 7/10 
(INCAPACITAT LABORAL II) 

 

Tot i que els complements a la incapacitat laboral establerts per la Generalitat s’han 
anunciat com a els màxims permesos per l’Estat, la cosa no està tant clara si ens llegim el 
que diu del Decret Llei que els estableix. 
 
Ni les coses estan clares ni l’Administració s’aclareix. Fa uns mesos, ens varen retirar tots 
els complements, ara ens els tornen a posar (considerablement disminuïts però). Decisions 
tant transcendents, potser s’haurien d’haver rumiat una mica abans de prendre-les. La 
Generalitat és l’única Administració de l’Estat que les havia eliminat totalment. 
Afortunadament el criteri de la majoria l’ha dut a fer marxa enrere. 
 

 
4.5. La Generalitat complementa, però per sota dels límits establerts per l’Estat 

 
Mitjançant el Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat, de seu sector púbic i de les universitats públiques catalanes (DOGC 
6221/2012 de 27 de setembre) s’ha establert que s’aplicaran els complements màxims 
previstos en el RDL. Pel que fa al complement aplicable a partir del 21 è dia de baixa, 
desapareix la limitació de què el complement només s’aplicarà fins el dia que fa 90, de 
manera que s’aplicarà mentre duri la situació d’incapacitat temporal. 
 
Tanmateix, la cosa no està tan clara. La disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, 
en la redacció donada pel Decret Llei, diu en el seu apartat 1.1.a): 
 
Des del dia quart fins al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la 
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al 75% de les 
retribucions... 
 



Tenint en compte, que des del dia 4 fins el dia 15, qui paga el 60% corresponent és 
l’empresa, la prestació reconeguda per la Seguretat Social, només pot ser el 60% que 
aquesta paga entre el dia 16 i el dia 20 i, per tant, segons la dicció literal de la norma, el 
15% que complementa la Generalitat fins arribar al 75% només abastaria aquests cinc 
dies. Veurem al final en què queda això. 
 
4.6. L’Administració no sap on passa (ja passa) 
 
No deixa de resultar curiós, que en data 23.03.12 (data de publicació al DOGC) la 
Generalitat elimina els complements per incapacitat temporal (Disposició addicional 
sisena de la Llei 5/2012) i en data 27.09.12, els torna a establir, la qual cosa dóna idea 
de la solidesa dels criteris del Govern. 
 
D’altra banda, la Generalitat es passa “pels dellonsis” la norma que impedeix 
complementar més enllà del dia que fa 90, i complementa més enllà d’aquest termini 
(això ja ens sembla bé, doncs, en realitat l’Estat no té competència sobre retribucions – 
aquesta és la naturalesa  dels complements – que no siguin bàsiques). 
 
En canvi, ens retalla el complement entre el dia 4t i 15è de baixa (segons dicció literal 
del Decret Llei). 
 
Una altra iniciativa de Funció Pública en matèria d’incapacitat és, com ja varem 
denunciar en el seu moment de forma monogràfica, que no reconeix l’hospitalització i la 
intervenció quirúrgica com a causes que justifiquen el dret a percebre, des del primer 
dia el 100% de les retribucions, tal com expressament ho estableix l’article 9.5 del Reial 
decret llei 20/2012. 
 
En definitiva, per tot allò que agreuja la situació del treballador públic, encara que 
suposi una invasió de competències de la Generalitat, l’Administració, el Govern i el 
Parlament, s’hi apunten. Tanmateix, per a aquelles previsions que, excepcionalment, 
intenten apaivagar la duresa de les mesures adoptades, apliquen criteris d’estricta 
competència per a no tenir-les en compte. I el que encara és més greu, quina és la 
contribució a la reducció del dèficit o del deute del fet de no aplicar mesures com la que 
ara ens referim. Cap. ¿Quantes persones tenen la desgràcia de tenir que patir una 
hospitalització o intervenció quirúrgica en relació al total de personal de la Generalitat?, 
un percentatge irrisori i, per tant, un estalvi irrisori. Tal és la misèria humana dels 
actuals responsables de la Funció Pública de Catalunya. 
 
 
 


