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DECRET LLEI 2/2013 
BAIXES PER HOSPITALITACIÓ O INTERVENCIÓ 

QUIRURGICA 
 
 
En el DOGC d’avui s’ha publicat el Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del 
règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques 
catalanes. 
 
 
En el seu article únic s’estableix que: 
 
 “En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció 
quirúrgica, amb independència que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la 
incapacitat i sempre que es corresponguin amb el mateix procés patològic, així com les 
derivades de processos oncològics, la prestació reconeguda per la Seguretat Social 
es complementarà, des del primer dia, fins al cent per cent de les retribucions fixes i 
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la 
incapacitat. A aquests efectes, els supòsits d’intervenció quirúrgica es complementaran 
sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera 
bàsica de serveis del sistema nacional de salut.” 
 
 
Així mateix, a la seva Disposició transitòria s’exposa que aquest complement de la 
prestació serà d’aplicació a les situacions d’incapacitat temporal iniciades a partir 
del dia 15 d’octubre de 2012. Per això, les persones interessades hauran de presentar la 
justificació de la concurrència abans del 22 de juny de 2013. 
 
CCOO us informarem properament sobre el que hem d’entendre per “justificació de la 
concurrència” i que preguntarem durant el desenvolupament de la Mesa Sectorial de 
Negociació que es celebrarà avui. 
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