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Increment dels supòsits que donen lloc a percebre el 100 % de les retribucions en cas 

d’incapacitat temporal 

 

L’Administració de la Generalitat era de les poques que quedaven per a ampliar el ventall de 

supòsits que donen lloc a la percepció del 100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal. 

Les altres ja fa anys que havien eixamplat aquests supòsits. 

 

El RD 20/2012, de 13 de juliol, establí en el seu article 9 que cada Administració podrà determinar 

els supòsits en què, amb caràcter excepcional es pugi establir un complement fins assolir el 100% 

de les retribucions. La disposició transitòria quinzena de la mateixa norma disposava que cada 

Administració havia de desenvolupar les previsions de l’esmentat article 9 en un termini de tres 

mesos. 

 

D’aquesta manera, llevat els casos excepcionals previstos (intervenció quirúrgica i hospitalització), 

la incapacitat temporal (per contingència comuna), feia que durant els 3 primers dies de baixa es 

percebés només el 50% de les retribucions, entre el 4t i el 20è dia de baixa es percebria el 75% i a 

partir del dia 21è el 100% de les retribucions. 

 

En una mostra de magnanimitat, i en aplicació de la potestat que li donava el famós RD 20/2012, va 

dictar el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica 

d’incapacitat temporal, la Generalitat inclogué únicament, com a excepcions (que afectaven a un 

percentatge irrisori del personal) dos supòsits: 

 

- Empleades públiques embarassades i 
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- Víctimes de violència de gènere 

- Processos oncològics (incorporat mitjançant Decret llei 2/2013, de 19 de març) 

 

Deixant fora doncs gairebé tothom que estigués de baixa.  

 

Ara, quan gairebé ja només quedava la Generalitat per a aplicar el 100% de les retribucions a tot el 

personal de baixa (bona part de les Administracions ja havien generalitzat el pagament del 100% 

des del mateix 2012), ens ofereixen graciosament ampliar el supòsits. Quins són? 

 

- Reproducció assistida i lactància 

- Malalties de les que ha derivat discapacitat (superior al 33%) 

- Incapacitats derivades d’exploracions diagnòstiques 

- Interrupció voluntària de l’embaràs per mitjans farmacològics 

- Qualsevol malaltia greu de les que s’esmenten a l’annex del Reial Decret 1148/2011, de 

29 de juliol. 

- Les malalties considerades de declaració obligatòria per part dels metges (grip, colera, 

hepatitis, xarampió,...) i les de caràcter endèmic (que només abasta una malaltia 

anomenada “malaltia de Lyme”) així com les anomenades “cardiopaties isquèmiques. 

 

Només dir, per comparació, que a les Illes Balears, les baixes superiors a 5 dies ja donen dret, per 

aquest sol fet, a percebre el 100% de les retribucions2, sense que s’hagi d’al·legar cap malaltia 

específica. 

 

Ens preguntem d’altra banda, on queda la confidencialitat de les dades referents a la salut, una de 

les vessants del dret a la intimitat consagrat a l’article 18 de la Constitució. 

 

Des del moment en què, per a poder gaudir del 100% de les retribucions cal al·legar i acreditar 

que ens trobem dins d’un dels supòsits prevists a l’Acord, s’està ja violant aquest dret fonamental. 

 

¿O és que potser l’Administració pretén que el personal mèdic es llegeixi la norma que la 

Generalitat haurà d’aprovar i certifiqui la inclusió o no de la malaltia dins dels supòsits previstos? 

 

¿Que passarà quan el serveis de recursos humans exigeixin certificacions que el personal mèdic 

consideri, encertadament, que no té l’obligació d’emetre? 

 

 

                                                 
2 BOIB 125/2016, d’1 d’octubre (pàg. 29506) 


