
Sr/a. Director/a 
 
En aplicació del 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 (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012), us comuniquem que a partir d’avui 15 
d’octubre de 2012, data d’entrada en vigor d’aquest decret, la prestació econòmica per 
incapacitat temporal (1) quedarà afectada de la següent manera: 
 
 

INICI INCAPACITAT TEMPORAL TOTAL 
% sobre retribucions nòmina mes anterior a I.T. 

del 1r al 3r dia 50 % 

del 4t al 20è dia 75 % 

a partir del 21è dia 100 % 

 
Com sempre, pel que fa al règim de MUFACE, a partir del primer dia del quart mes de 
baixa, les retribucions complementàries van a càrrec d’aquesta mutualitat. 
 
Cal tenir present que aquesta nova normativa, fa que el control sobre les malalties hagi de 
ser el més exhaustiu possible, ja que té efectes en nòmina des del primer dia. 
 
Per tant és imprescindible que tan bon punt es produeixin, ens feu arribar per correu 
electrònic, i seguint el procediment habitual, les baixes i les altes del personal docent i del 
PAS del centre que dirigiu. 
 
 D’acord amb les instruccions de la Funció Pública i la normativa corresponent,   la 
comunicació a l’INSS, mútues d’accident de treball, o a les entitats gestores del 
mutualisme administratiu (com la MUFACE), de les baixes  per incapacitat 
temporal,és de 5 dies com a màxim, comptats des del primer dia que es 
produeixin (i els mateixos terminis evidentment per les altes mèdiques). I que els retards 
en  les comunicacions impliquen sancions, és a dir,  que posaran multes per enviar fora 
de termini les comunicacions.  
 
Tota l’aplicació informàtica està, doncs, dissenyada  per efectuar els càlculs en nòmina 
(per l’aplicació del Decret llei 2/2012), d’acord amb l’acurada introducció del sistema 
d’aquestes baixes i altes mèdiques dintre del terminis legals establerts abans  esmentats. 
En aquest sentit, recordeu que quan el centre està tancat per període de Nadal, setmana 
santa o estiu, el personal ha de fer arribar directament la baixa i l'alta mèdica al Servei 
Territorial. 
 
 
Secció d’Administració 
Secció de Gestió de Personal Docent  
 
 
 
 
 
 

(1) Excepcions: dones embarassades, víctimes de violència gènere, 
malalties professionals i accidents laborals. 



La instrucció 1/2013, de 9 d’abril, introdueix també com a excepció a l’anterior 

norma: 

Les incapacitats temporals que comportin hospitalització,  

Les que comportin intervenció quirúrgica, 

Les derivades de  processos oncològics. 

 

La podeu consultar sencera als propers fulls: 














