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El dia 27 de setembre de 2012 es va publicar 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, 
del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. 
 
Segons l’esmentat Decret Llei, a partir d’avui, dia 15 d’octubre , tot el personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat els serà d’aplicació la reducció d’un % sobre les retribucions, tenint en compte el nombre 
de dies d’incapacitat temporal que s’especifiquen a continuació. 
 

 DIES INICI I.T 
TOTAL 
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1-3 50 % 

4 – 15 75 % 
4 – 20 

16-20 75 % 
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21 o més 100 % 

DIES INICI I.T 
TOTAL  

% sobre retribucions nòmina 

1 – 3 50 % 

4 – 20 75 % 

21 – 90 100 % M
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91 o més 100 % 

 
S’aplica a les malalties comunes que s’inicien a partir del dia 15 d’octubre de 2012, i per tant, les malalties 
iniciades abans del 15 d’octubre i que actualment hagin superat els 3 mesos i no estiguin cobrant la 
nòmina sencera, a partir d’aquesta data cobraran el 100%. 
 
Segons l’article 1, apartats a) i b), de l’esmentat Decret Llei, no és d’aplicació al personal en situació 
d’incapacitat temporal en el cas de dones embarassades, per violència de gènere, per malalties 
professionals i per accidents laborals. Les dones embarassades que causin baixa per incapacitat temporal 
hauran d’annexar al comunicat de baixa un certificat, emès per facultatiu corresponent, on s’informi de la 
situació d’embaràs. En la resta de casos també cal aportar la documentació acreditativa de la situació. 
 
Cal tenir present que aquesta nova normativa fa que el control sobre les malalties hagi de ser el més 
acurat possible, ja que té efectes en la nòmina des del primer dia. Aquest control acurat també s’ha de 
seguir en el cas d’incapacitats temporals de curta durada i/o que no comporti cobertura amb un substitut. 
És per tant molt important fer arribar als Serveis Territorials la documentació de baixa, continuïtat i alta, en 
un termini breu, a partir de l’emissió per part del facultatiu corresponent. 
 
Atentament, 
 
 
M. Àngels Castellet i Torné 
La cap de la Secció de Gestió de Personal Docent 
 
Sant Feliu de Llobregat, 15 d’octubre de 2012 


