
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalit at

INFORMA 
03.04.2013 052/13
 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

INCAPACITATS TEMPORALS (IT)  
NOVETATS  

 
 

Per Acord del Govern de 25 de setembre de 2012, a partir del 15 d'octubre de 2012 les 
retribucions en situació d’incapacitat temporal , per a tot el personal de la Generalitat 
de Catalunya serán les següents: 
 

 

  
  

  
  
  
 
EXCEPCIONS: 
 

Es percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia  en els casos següents: 

• Accidents laborals. 
• Malalties professionals 
• Embaràs  
• Víctimes de violència de gènere 
• Hospitalització i/o cirurgia* (amb efectes retroactius del 15 d'octubre) 
• Tractaments oncològics (amb efectes retroactius del 15 d'octubre) 

*Les intervencions quirúrgiques que donin lloc a aquest 100% de les retribucions són 
aquelles que requereixin de repòs domiciliari sempre i  quan derivin de tractaments 
inclosos a la cartera bàsica dels serveis del siste ma nacional de salut . 
 
Hi haurà dret a la percepció del 100% de les retribucions en els supòsits en què la situació 
d’IT impliqui una intervenció quirúrgica o una hospitalització, encara que aquestes tinguin 
lloc en un moment posterior a l’inici de la IT, sempre i quan es correspongui a un mateix 
procés patològic. 
 
Es manté el grup de treball creat per acord de la Mesa General de 20/09/2012, 
especialment per analitzar la possibilitat d’adoptar altres mesures socials que requereixen 
d’una especial protecció. 

Del dia 1 al dia 3 El 50% de les retribucions 
Del dia 4 al dia 20 El 75% de les retribucions 
Del dia 21 fins al final El 100% de les retribucions 
Per al càlcul del percentatge es pren com a referència la 
retribució cobrada l’últim mes sense incapacitat temporal. 
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Les retribucions en situació d’IT de les persones a mb malalties cròniques  

 

En cas de successives baixes pel mateix motiu, els Departaments no aplicaran la retallada 
retributiva a partir del moment en què la baixa per recaiguda (acumulada al nombre de 
dies de la primera) passi del 21è dia. La segona baixa pel mateix motiu comença a 
comptar a partir del nombre de dies de la primera. Aquesta aplicació beneficia a les 
persones amb malalties cròniques. 
 

Amb la pressió exercida fins ara hem aconseguit negociar que aquestes normatives siguin 
menys lesives. Hem deixat també una porta oberta a introduir millores per persones que 
necessitin especial protecció.  

Sabem que no hem acabat la feina, i que cal seguir en la mobilització i en la negociació. 
No ens aturarem fins assolir la derogació d'aquestes mesures, que suprimeixen drets 
socials aconseguits amb molt d'esforç.  
 

 

 

CCOO continuarem lluitant per recuperar el cobrament de l 
100% de les retribucions des del primer dia de baix a per a 

tothom  


