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Resum

En aquest article s’aborda l’estudi dels complements de la incapacitat temporal dels empleats públics en l’àmbit 

de l’Administració local, després de les reformes realitzades pel Reial decret llei 20/2012. Així mateix, s’hi expo-

sen qüestions genèriques al voltant del concepte d’incapacitat temporal en el règim general de la Seguretat 

Social, i les seves implicacions en l’àmbit de l’Administració local. També s’hi relacionen tot un seguit de comu-

nitats autònomes que s’han adaptat als dictats del Reial decret llei 20/2012, tant pel que fa als supòsits on es 

percebrà el 100  % del complement retributiu, com en la descripció de cada un els complements retributius que 

seran objecte de la cobertura durant el procés d’incapacitat temporal.

Paraules clau: Administració local; personal laboral; comunitats autònomes; incapacitat temporal; complements d’inca-

pacitat temporal.
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Temporary disability of public employees in the Autonomous Communities and local 
administrations after the Royal Decree-Law 20/2012

Abstract

This article analyses the temporary disability benefits of public employees of the local administration after the 

reforms introduced by the Royal Decree-Law 20/2012. Moreover, it exposes general questions regarding the 

concept of temporary disability in the Social Security regime and their implications to the local administration. 

Finally, the article mentions several Autonomous Communities that have adapted its legislation to the rules of 

the Royal Decree-Law 20/2012 regarding cases in which is paid the 100  % of the temporary disability benefit 

and the description of each category that qualify as a benefit during the temporary disability.

Keywords: local administration; public employees with a labor contract; Autonomous Communities; temporary disability; 

temporary disability benefits.

1. La incapacitat temporal en el règim gene-
ral. Característiques generals i peculiaritats a 
l’Administració local

1.1. Concepte i durada

La incapacitat temporal (d’ara endavant, IT)1 és la situa-
ció del treballador que es troba rebent assistència sani-
tària de la Seguretat Social i està impedit temporal-
ment per al treball, de conformitat amb l’article 
128.1.a) de la Llei general de la Seguretat Social (en 
endavant, LGSS) (STSJ Múrcia 9-7-2012, rec. 
190/2012). No és una situació d’IT: 1r., si només s’hi 
rep assistència sanitària; 2n., si només s’hi acudeix a 
rehabilitació; 3r., si s’hi prescriu descans domiciliari, ex-
cepte el descans domiciliari per aïllament preventiu en 
el cas de la grip A H1 N1; 4t., si només s’hi realitzen 
consultes mèdiques.

La durada és de 365 dies prorrogables per altres 
180 dies, fent un total de 545 dies, quan es presumeixi 
que durant aquests el treballador pot ser donat d’alta 
mèdica per curació (article 128.1 LGSS). El subsidi 

s’abonarà mentre existeixi la IT (articles 128 i 131.2 

LGSS). És possible una altra pròrroga abans de la inca-

pacitat permanent, fent un total de 730 dies (article 

131 bis.2 LGSS). Aquesta pròrroga no és IT, però es 

percep la mateixa quantia mitjançant l’anomenada 

“pròrroga d’efectes econòmics” i no es cotitza, gene-

rant les anomenades llacunes de cotització (article 131 

bis.2, in fine LGSS).

1.2. Responsabilitat en el pagament de la 
prestació d’incapacitat temporal. L’aplicació 
a l’Administració local

Si hi ha incompliments en matèria de Seguretat Social, 

com ara falta d’afiliació, d’alta o de cotització, la res-

ponsabilitat del pagament de la prestació correspon a 

l’empresari incomplidor, inclòs l’Ajuntament mateix, i 

no escau la bestreta per part de l’INSS quan no hi ha 

alta a la Seguretat Social (STS 17-2-2009, rec. 

4230/2007).

1. Vid. sempere naVarro, A. V., Cuestiones en torno a la incapacidad temporal, Editorial Cinca, 2011; BarBa mora, A., 
Incapacidades Laborales y Seguridad Social, Editorial Aranzadi, 2008; panizo roBles, J. A., “Un nuevo paso en el control de la 
prestación de la Seguridad Social por incapacidad temporal: el Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se 
desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relación con 
la prestación por incapacidad temporal”, en Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 320, 2009; pérez 
alonso, M. A. i roDríguez pastor, G., Nuevas prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y jubilación en el 
régimen general de la Seguridad Social, Editorial Tirant lo Blanch, València, 2008, p. 15 i seg.; pérez alonso, M. A., La incapacidad 
temporal, Editorial Tirant lo Blanch, València, 1995; tortuero plaza, J. L., “La incapacidad laboral temporal: contingencias y 
situaciones protegidas”, en Tribuna Social, núm. 44, 1994; “Reflexiones acerca de la incapacidad temporal”, en Revista General 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 10, 2006. 
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1.3. Controls de l’empresa. L’aplicació a l’Ad-
ministració local

Les empreses no poden qüestionar el comunicat de 
baixa mèdica (STSJ Aragó de 23 de juliol de 2008), 
però sí que poden efectuar controls sobre l’estat de 
salut del treballador a càrrec de personal mèdic, i po-
den dur a terme mesures de vigilància i control per part 
de detectius privats, sempre que es realitzin a espais 
públics i no es conculquin drets i llibertats públiques 
(STSJ Madrid de 5-11-2011, rec. 1205/2010, prenent 
com a base la STC rec. 114/1984; en aquest sentit, la 
STSJ Andalusia/Màlaga de 13 de juliol de 2001, rec. 
721/2001, admet el control de la IT, no per part de 
detectius privats, sinó de la Policia local). L’Ajuntament 
podrà verificar l’estat d’incapacitat mitjançant reconei-
xements a càrrec de personal mèdic, i la negativa a 
aquests reconeixements determinarà la suspensió dels 
drets econòmics (STSJ Madrid de 26 d’abril de 2012). 
Aquesta suspensió pot tenir importància en els mo-
ments actuals quan s’estiguin abonant complements 
d’incapacitat temporal.

Quan l’Ajuntament realitzi els reconeixements mè-
dics respecte del seu personal, i s’hi observi, si s’escau, 
imprudència, frau i/o ús abusiu de la situació de la in-
capacitat temporal, si bé l’empresa no pot qüestionar 
el comunicat de baixa mèdica, sí que podrà posar els 
resultats dels reconeixements mèdics a les mans de 
l’entitat gestora (Institut Nacional de la Seguretat So-
cial, d’ara endavant INSS), de l’entitat col·laboradora 
(Mútua d’Accidents de Treball) o dels inspectors mè-
dics de l’INSS, a fi de poder constatar o controlar l’ús 
abusiu de la utilització de la IT.

1.4. Tramitació. Peculiaritats a l’Administració 
local

La situació d’IT en el règim general s’inicia amb el co-
municat mèdic de baixa, i el treballador disposa d’un 
termini de tres dies comptats a partir de la data 
d’expedició del comunicat per lliurar la còpia a 
l’empresa (article 2 de l’Ordre ministerial de 19 de juny 
de 1997). La situació es verifica periòdicament mit-

jançant els comunicats de confirmació; el primer co-
municat de confirmació s’expedeix el 4t dia de la baixa 
i, successivament, cada set dies. El procés conclou amb 
el comunicat mèdic d’alta expedit pel facultatiu del 
Servei Públic de Salut, llevat que es tracti de les altes 
mèdiques de durada superior a 365 dies, cas en què la 
competència de donar l’alta mèdica o la pròrroga cor-
respon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, se-
gons disposa l’article 128.1.a) LGSS. El treballador té 
24 hores per lliurar el comunicat d’alta a la seva empre-
sa, de conformitat amb el que indica l’article 4 de 
l’Ordre ministerial de 19 de juny de 1997, i si el treba-
llador no es reincorpora després de l’alta, l’absència és 
injustificada i l’acomiadament és procedent.2

En l’àmbit de l’Administració local també la no-pre-
sentació dels comunicats de confirmació determina 
l’extinció del contracte de treball per dimissió volun-
tària, per la via de l’article 49.1.d) ET, en considerar que 
la manca del lliurament dels comunicats esmentats im-
pedeix el control de la situació per part de l’empresa 
(STS de 15-1-2007, rec. 1183/2006, referit a un pro-
fessor d’adults amb contracte indefinit parcial, con-
tractat per l’Ajuntament).

D’altra banda, cal recordar que la mera impugnació 
judicial de l’alta mèdica no determina la continuació 
automàtica de la suspensió, ja que cal acreditar 
l’existència d’IT (STS de 14-5-2010, rec. 722/2010). 
Tanmateix, a nivell administratiu, si s’impugna l’alta 
mèdica realitzada per l’INSS en els processos de més de 
365 dies, la impugnació de l’alta determina la pròrroga 
del subsidi d’IT fins a la data de l’última resolució (arti-
cle 128.2 LGSS). Per al cas que el procés d’IT sigui de 
durada inferior a 365 dies i derivi de contingències pro-
fessionals, la impugnació de l’alta mèdica és prevista 
en el Reial decret 1430/2009; la conseqüència de la 
impugnació de l’alta mèdica determina la suspensió 
dels efectes de la mateixa, si bé la IT de contingències 
professionals s’entén prorrogada, amb independència 
que, amb posterioritat, es consideri que les prestacions 
d’IT són indegudament percebudes, i, en aquests ca-
sos, el treballador haurà de tornar les prestacions es-
mentades.3 Aquesta conseqüència produeix certs pro-
blemes d’aplicació, més encara quan això succeeix en 
l’àmbit d’un ajuntament respecte d’un empleat públic, 

2. STSJ Catalunya de 16-12-2010, rec. 5595/2010; STS de 15-1-2007, rec. 1183/2006.
3. De conformitat amb el Reial decret 1430/2009, les resolucions emeses per l’entitat gestora, en l’exercici de les seves 

competències establertes en el procediment, es podran considerar dictades als efectes atribuïts a la resolució d’una reclamació 
prèvia, de conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei de la jurisdicció social.
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i en algunes ocasions el secretari de l’ajuntament con-
sidera oportú sol·licitar a l’empleat esmentat la devolu-
ció de les prestacions percebudes indegudament, amb 
la consegüent situació de fet bastant irresoluble.4

1.5. El pagament delegat de la incapacitat 
temporal. Peculiaritats a l’Administració local

Les empreses estan obligades a abonar les prestacions 
per IT mitjançant pagament delegat. El pagament de-
legat per part de les empreses se suspèn quan la IT té 
una durada superior als 365 dies i es passa a pagament 
directe de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat 
col·laboradora (Mútua d’Accidents). Tanmateix, tot i la 
paralització del pagament delegat, roman l’obligació 
de cotitzar durant tot el procés d’IT, és a dir, durant 
545 dies, i si bé, teòricament, seria procedent cursar la 
baixa a la Seguretat Social durant la percepció de 
l’anomenada pròrroga d’efectes econòmics, fins a la 
qualificació d’incapacitat permanent, això no és acon-
sellable, ja que, si l’empresa cursa la baixa a la Segure-
tat Social, els treballadors poden accionar contra aco-
miadament improcedent, i els tribunals són favorables 
a aquest resultat. De manera que el que és procedent 
per part de l’empresa és seguir cotitzant, i un cop de-
clarat, si s’escau, el treballador afecte d’incapacitat 
permanent, o bé no afecte, és l’INSS el que determina 
la data de baixa, i a continuació l’empresa tant pública 
com privada ha de regularitzar les quantitats amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ara bé, les corporacions locals respecte del perso-
nal procedent de la MUNPAL i integrat en el règim ge-
neral, per aplicació del Reial decret 480/19935 han de 
continuar l’obligació de pagament delegat fins 
l’extinció de la IT o la qualificació de la incapacitat per-
manent (STSJ d’Extremadura de 27-3-2012, rec. 
43/2012).

A la pràctica, es planteja un conflicte per a les cor-
poracions locals, en la mesura que el pagament dele-
gat és al seu càrrec exclusiu, per evitar problemes en el 
control de la IT quan la mateixa supera la durada de 
365 dies, havent de comunicar aquesta circumstància 
a l’entitat gestora (INSS) o l’entitat col·laboradora 

(Mútua), a fi que les entitats esmentades puguin exer-
cir els seus controls. Fins i tot seria desitjable que el 
mateix Ajuntament, al començament de la IT, ja fes la 
comunicació a l’entitat gestora o col·laboradora, per 
als possibles controls que s’hagin d’exercir sobre la IT.

Per contra, no hi ha especialitats en el pagament 
delegat respecte del personal de l’Administració local 
que no procedeixi de la integració del Reial decret 
480/1993.

1.6. El control de la incapacitat temporal per 
part de l’Institut Nacional de la Seguretat So-
cial

El control de la IT superior als 365 dies és competència 
de l’INSS, per mitjà dels equips de valoració 
d’incapacitats, segons disposa l’article 128.1.a) LGSS. 
L’INSS també pot controlar la IT inferior als 365 dies, 
per mitjà dels inspectors mèdics de l’INSS, els quals po-
dran emetre una alta mèdica a tots els efectes, segons 
la disposició addicional 52a LGSS; en aquests casos, 
esdevenen els únics competents per emetre una nova 
baixa mèdica, si aquesta es produeix en un termini de 
180 dies naturals següents a l’alta mèdica esmentada, 
per la mateixa patologia o una de similar, i són els únics 
competents per emetre la pròrroga expressa de 180 
dies i per determinar la contingència de la qual deriva 
la IT, de conformitat amb l’article 128.1.a) LGSS.

1.7. La recaiguda

La recaiguda és la situació en què al treballador li sor-
geix una nova IT per la mateixa malaltia o una de simi-
lar, i, a més, cal que es manifesti dins els 6 mesos se-
güents a l’anterior procés d’IT. A la pràctica, ens pot 
interessar que es declari la recaiguda en els casos en 
què la primera contingència s’ha originat per accident 
de treball i hi ha un segon procés de característiques 
semblants.6

La identitat o similitud de les patologies a què es 
refereix l’article 131 bis.1, 2n LGSS, no pot ser entesa 
en relació amb el quadre mèdic que va ocasionar el 

4. Aquesta situació s’ha produït recentment a un ajuntament de la província de València.
5. D’altra banda, cal recordar que l’Administració local, respecte del personal integrat pel Reial decret 480/1993, ha 

d’ingressar una cotització addicional del 8,20 %, que s’ingressa junt amb la cotització ordinària i que finalitza l’1-7-2015.
6. STS de 8 de juliol de 2009, RJ 4686/2009; STSJ d’Andalusia/Sevilla de 8 de març de 2012, rec. 1469/2011, referit a una 

administració local.
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rebuig de la incapacitat permanent, sinó únicament 
amb les que van determinar la IT objecte de l’avaluació 
actual.

Queden fora del concepte de recaiguda els casos en 
què la baixa porti causa d’una malaltia aliena, de malal-
ties diferents, de contingència diferent, així com els al-
tres casos en què hagin transcorregut més de sis mesos 
d’activitat, tot i que es tracti de la mateixa malaltia o 
d’una de similar. En aquest sentit, com propugna la 
STSJ del País Basc 25-5-2010, rec. 706/2010, caldrà es-
tar a la zona afectada; d’aquesta manera, quan sorgeix 
una altra malaltia diferent o es produeix la IT per una 
altra contingència, la competència per donar la baixa 
mèdica correspon al Servei Públic de Salut i no a l’INSS, 
i el treballador tindrà dret a un nou procés d’IT.7

La facultat de l’INSS no implica, de cap manera, una 
capacitat absoluta per emetre o rebutjar la nova baixa, 
sinó que cal fer l’avaluació i qualificació de la situació 
del treballador i justificar la incidència de la patologia 
sobre la capacitat de treball (STSJ Múrcia de 18 de juny 
de 2012, rec. 906/2011).

1.8. Vacances i incapacitat temporal. Peculia-
ritats en l’àmbit de la funció pública

El treballador té dret que se li fixi un nou moment de 
gaudi de les vacances quan aquestes s’han solapat 
amb el període d’IT (STSJ Astúries de 25-2-2011, RJ 
143260/2011), i serà possible el gaudi posterior sem-
pre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a 
partir del final de l’any en què es van originar, per apli-
cació de la Llei 3/2012, de reforma laboral.

Recentment s’ha dictat la STJUE 21-2-2012 (Sala 
Cinquena) C-78/11/TJCE 2012/154, per la qual es de-
termina que durant la percepció de la IT s’ha de consi-
derar temps de treball als efectes de poder generar el 
dret a vacances futures.8

La mateixa doctrina s’aplica a la funció pública, és 
procedent el reconeixement del dret al gaudi en nou 
any i determina que es té dret a les vacances quan hi 
ha hagut IT tant abans com durant les vacances (STSJ 
del País Basc de 23 de juny de 2011, rec. 1615/2010).9

1.9. L’extinció de la incapacitat temporal. Inter- 
relacions amb les sancions a l’Administració 
local

D’entre les causes d’extinció de la IT, en destaquen: per 
esgotament del termini màxim de 545 dies, en què 
s’examinarà l’estat de la incapacitat en el termini de 
tres mesos, a efectes de la seva possible qualificació 
d’incapacitat permanent; pel fet de ser donat d’alta 
mèdica amb declaració d’incapacitat permanent o sen-
se; per la incompareixença als exàmens i reconeixe-
ments mèdics de l’INSS, segons disposa l’article 131 bis 
LGSS (STS 28-5-2008, rec. 1874/2007). Aquesta com-
petència de control també la tenen les mútues (STSJ 
Astúries de 22-6-2012, rec. 1139/2012).

La incompareixença injustificada als reconeixe-
ments mèdics és causa automàtica d’extinció de la IT.10

En l’àmbit de l’Administració local, s’ha qüestionat 
si la imposició de la sanció de suspensió d’ocupació i 
de sou a un policia local és causa o no d’extinció de la 
IT, i s’ha considerat que no ho és pas (STSJ Astúries de 
28 de juny de 2002); tampoc no ho és el fet d’estar a 
la presó, tot i la dificultat per part de la Mútua d’establir 
els controls mèdics (STSJ Madrid 14-6-2010, rec. 
960/2010). D’altra banda, si l’empleat públic està inca-
pacitat temporalment no és possible sancionar-lo amb 
efectes retroactius, i, per tant, no és procedent la sus-
pensió del pagament delegat (STSJ de Catalunya de 
31-5-2000, rec. 039/1999, referit a un secretari inter-
ventor).

La IT també es pot extingir per la imposició d’una 
sanció per falta molt greu, com la realització d’una ac-
tivitat comercial mentre s’estava de baixa per malaltia 
(STSJ País Basc de 15 de desembre de 2004, rec. 
2783/2003, Policia local).

1.10. Situacions assimilades a l’alta

No són situacions assimilades a l’alta i per tant no es 
pot accedir a la IT quan el treballador està en situació 
d’excedència per tenir cura d’un fill o familiar, tot i que 
està assimilat en Seguretat Social i es computa com a 

7. STSJ Galícia de 24-1-2011, RJ 135596/2011; STSJ Madrid d’1-12-2010, RJ 108078/2010.
8. En aquest sentit, la STSJ d’Astúries de 4 de març de 2011, rec. 3235/2010, determina que el treballador té dret a la 

compensació econòmica de vacances quan s’han solapat amb la IT i al treballador se li ha declarat una incapacitat permanent.
9. STSJ Castella i Lleó/Valladolid de 17-1-2013, rec. 1918/2009; STSJ Galícia de 5-12-2012, rec. 421/2011; STS de  

3-10-2012, rec. 249/2009.
10. STS de 15-4-2010, rec. 97/2007; STSJ Castella i Lleó/Valladolid de 14-2-2013, rec. 2355/2012.
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període cotitzat per a les prestacions d’incapacitat, ju-
bilació, mort i supervivència, maternitat i paternitat, tal 
com indica l’article 180.1 LGSS; ni tampoc es pot acce-
dir a la IT des de la situació d’excedència voluntària, en 
no ser ni tan sols una situació assimilada a l’alta per a 
cap prestació.

Altres supòsits controvertits que sorgeixen a la pràc-
tica són els casos de permís sense sou, els quals existei-
xen tant en l’àmbit laboral com en l’àmbit de 
l’Administració pública. La qüestió ha estat resolta pels 
tribunals, en considerar que aquests casos encaixarien 
en un supòsit d’alta sense retribució, on és procedent la 
cotització per base mínima (article 7 Ordre ministerial 
cotització de 2013), i, consegüentment, l’accés a la IT.

En l’àmbit de la funció pública, es poden sol·licitar 
les llicències per assumptes propis o interès particular 
que regula l’article 73 de la Llei de funcionaris civils de 
l’Estat, la vigència del qual es recolza en la disposició 
derogatòria única de l’EBEP;11 es tracta de permisos 
que queden fora de l’EBEP. Aquesta llicència és sense 
retribució i amb una durada acumulable que no pot 

excedir els tres mesos cada dos anys, i que se subordi-
na a les necessitats del servei. També hi ha altres situa-
cions en què no es percep cap retribució i en què es 
manté l’obligació de cotitzar, cas de la suspensió provi-
sional de funcions per un expedient disciplinari o pro-
cessament, suspensió provisional de funcions i termini 
possessori per canvi de destí (vegeu la cotització 
d’aquestes situacions en l’Ordre ministerial de Treball i 
Seguretat Social de 27 d’octubre del 1992 –BOE de 5 
de novembre de 1992).12

1.11. Base reguladora i quantia de la presta-
ció d’incapacitat temporal

La base reguladora (d’ara endavant, BR) de la IT és la 
base de cotització (d’ara endavant, BC) del mes imme-
diatament anterior a la situació d’IT.13 La BR d’IT no 
serà objecte de cap modificació, tot i que es produeixin 
millores salarials per conveni col·lectiu, llevat que la 
base de cotització estigui per sota del salari mínim in-

11. Vid. estudis sobre l’EBEP en mauri maJós, J., “Anàlisi general del Estatuto Básico del Empleado Público; problemas, 
soluciones y huidas”, en Quaderns de Dret Local (QDL), núm. 19, febrer de 2009, p. 13 i seg.; sempere naVarro, A. V., Comentarios 
al Estatuto Básico del Empleado Público, Aranzadi, 2009; paraDa Vázquez, R., Derecho del Empleo Público. La Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2007; palomar olmeDa, A., “Las políticas de 
restricción del gasto público como elemento de ordenación de la gestión pública de recursos humanos y las formas de su 
articulación”, en d. a., Crisis económica y función pública, Editorial Aranzadi, 2012.

12. L’Ordre ministerial de Treball i Seguretat Social de 27 d’octubre de 1992 (BOE 5-11-1992) estableix les instruccions 
referides a l’obligació de cotitzar en els casos següents:

1.- D’una banda, el permís sense sou: es determina que durant el temps que el funcionari gaudeixi d’un permís sense sou, 
hi subsistirà l’obligació de mantenir l’alta i cotitzar per part de l’Administració pública de la qual percebi les retribucions. 
Aquesta cotitzarà únicament per la part corresponent a la quota patronal derivada de contingències comunes, i la base de 
cotització serà la que correspondria si hagués continuat la prestació de serveis. S’aparta així de la norma general aplicable a les 
situacions d’”alta sense retribucions”, atès que en el règim general per als treballadors per compte d’altri es cotitza per base 
mínima. 

2.- Pel que fa a la situació de suspensió provisional de funcions, en ocasió d’un expedient disciplinari o pel fet d’estar sotmès 
a processament, es mantindrà la situació d’alta i la cotització es realitzarà sobre les retribucions percebudes. En el cas que el 
funcionari perdi el dret a aquestes retribucions, la cotització s’efectuarà prenent com a base la mínima corresponent al seu grup 
de cotització, i l’Administració cotitzarà, únicament, per la part corresponent a la quota patronal derivada de contingències 
comunes. Si la suspensió provisional no és declarada ferma, caldrà reposar la resta de la cotització, que abastarà tot el període i 
s’efectuarà tant per les contingències comunes com per les professionals. Quan la suspensió provisional sigui declarada ferma, es 
cursarà la baixa en el règim general amb efectes retroactius, i es tornaran les quotes ingressades durant el període a què afecti la 
suspensió ferma; amb independència d’això, si la suspensió declarada ferma ho és per un període de durada inferior a la suspensió 
provisional, caldrà reposar la resta de la cotització en els termes indicats durant el temps que no abasti la suspensió ferma.

3.- En relació amb el termini possessori per canvi de destí, les altes i baixes en el règim general de la Seguretat Social que 
siguin motivades per un canvi de destí obtingut per mitjà de concurs o de lliure designació, tindran els efectes següents: la 
baixa, des de l’últim dia del mes en què es produeixi el cessament; l’alta, des del dia primer del mes següent a aquell, 
independentment de si la presa de possessió es du a terme en el mateix mes del cessament o en un altre de diferent. La 
cotització del mes del cessament serà íntegrament a càrrec de la dependència que el diligenciï. 

13 Aquesta BC s’ha de dividir per 30 o per 31, o pels dies als quals es refereix la cotització, i el resultat obtingut serà la BR 
diària sobre la qual s’aplicaran els percentatges corresponents a la quantia, segons es tracti de contingències comunes (60 % 
BR des del 4t dia al 20è, i 75 % BR des del dia 21 en endavant, fins a la finalització de la IT –545 dies–) o professionals (75 % 
BR des de l’endemà de la baixa mèdica fins a la finalització de la IT) (articles 13 del Decret 1646/1972 i 2.2 de l’Ordre ministerial 
de 13 d’octubre de 1967). No obstant això, quan el treballador no acrediti l’antiguitat d’un mes a l’empresa, la BR es calcularà 
prenent com a BC la base del mateix mes en què es produeixi la IT (article 13 del Decret 1646/1972).
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terprofessional o es tracti d’un supòsit de recaiguda, ja 
que en aquests casos cal recalcular la base reguladora 
(STS 12-7-2007, rec. 5448/2005).

1.12. La incapacitat temporal com a causa 
suspensiva en l’àmbit de l’Administració lo-
cal

En l’àmbit de l’Administració pública i, en particular, de 
l’Administració local, la IT funciona com a causa sus-
pensiva en el còmput per al reingrés de situacions ad-
ministratives determinades, com ara el reingrés al ser-
vei actiu, els supòsits de trasllat o el cessament de la 
comissió de serveis. En aquest sentit, es pot consultar 
la STSJ d’Aragó de 30 de març de 2011 –referida a un 
secretari d’ajuntament–. El Tribunal considera que la IT 
o les llicències de malaltia quan es tracta de funcionaris 
del mutualisme administratiu tenen un efecte suspen-
siu en el còmput dels terminis possessoris, referits a un 
trasllat amb destí provisional que estava amb llicència 
de malaltia i estava pendent de resolució de trasllat. 
D’aquesta manera el Tribunal considera que “El cóm-
puto de los plazos posesorios se iniciará cuando finali-
cen los permisos o licencias que hayan sido concedidos 
a los interesados, salvo que por causas justificadas el 
órgano convocante acuerde suspender el disfrute de 
los mismos”, tal com determina l’article 48.3 del Reial 
decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs 
de treball i promoció professional dels funcionaris civils 
de l’Administració General de l’Estat, el qual té “carác-
ter supletorio para todos los funcionarios civiles al ser-
vicio de la Administración del Estado no incluidos en su 
ámbito de aplicación y los de las restantes Administra-
ciones Públicas”, segons disposa l’article 1.3.

La mateixa solució s’adopta en els casos de finalit-
zació de la comissió de serveis per incorporació del seu 
titular, i si aquest es troba en situació d’IT, no se li pot 
exigir que compleixi materialment la presa de possessió 
del seu lloc de treball d’origen mentre es trobi incapa-
citat temporalment, segons indica la STSJ de Castella-
la Manxa de 30 de juliol de 2004, rec. 440/2004. Tan-
mateix, es determina que l’Ajuntament on té la plaça 

en propietat no queda desvinculat de l’empleat públic, 
sinó que haurà d’assumir les obligacions de la Segure-
tat Social, si bé l’empleat públic no podrà percebre els 
complements d’IT que cobrava a l’Ajuntament on es 
trobava en comissió de serveis, ja que el seu Ajunta-
ment d’origen no té res a veure amb aquest pacte.

1.13. La compatibilitat de la incapacitat tem-
poral

En el concepte d’IT cal destacar que el treballador s’ha 
de trobar impedit temporalment per al treball que du a 
terme, i rebent assistència sanitària. Si bé aquesta és la 
definició general que ens ofereix l’article 128.1.a) 
LGSS, de vegades el treballador pot realitzar una activi-
tat doble, encaixable tant en l’anomenada pluriactivi-
tat com en la de pluriocupació.14 És precisament en 
aquests casos on s’ha qüestionat si el treballador po-
dria estar incapacitat temporalment per a una activitat 
i no per a una altra. La solució a aquestes situacions, la 
van dirimir els tribunals incorporant el següent criteri: 
si el treballador està pluriactiu i en una d’aquestes acti-
vitats s’exigeix   esforç físic i l’altra activitat és seden-
tària, serà possible estar incapacitat temporalment per 
a una activitat i no per a una altra (STS de 19-2-2002 i 
7-4-2004; STSJ d’Astúries d’11-7-2008, rec. 105/2008), 
en considerar que la malaltia no l’inhabilita per a la 
prestació de serveis, pel fet de ser activitats diferents. 
Per la seva banda, si el treballador està pluriocupat, la 
solució que adopten els tribunals és la mateixa; així, es 
pot consultar la STSJ del País Basc de 28-10-2003, rec. 
1920/2003, on s’admet la IT a una activitat i no a una 
altra, sobretot tenint en compte que l’altra activitat era 
a temps parcial.

En aquesta línia, en l’àmbit de l’Administració local 
s’ha plantejat a un ajuntament de la província de Va-
lència una situació similar. Es tracta d’un regidor a 
temps parcial que pateix un accident de treball fent la 
seva feina principal, de paleta; la qüestió que es plan-
teja és si podia estar de baixa mèdica en la seva activi-
tat principal i no en l’activitat de regidor. La resposta 
sembla evident: la de regidor, en ser una activitat se-
dentària o de tipus administratiu, la podrà seguir exer-
cint mentre roman incapacitat temporalment en 

14. A nivell de Seguretat Social, s’està pluriactiu quan el treballador cotitza en dos o més règims de la Seguretat Social, 
enfront de la pluriocupació, que consisteix en el fet que el treballador realitza dues o més activitats, totes encaixables en el 
règim general.
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l’activitat principal. A més a més, es podria considerar 
que, en la mesura que la situació de regidor entra dins 
el concepte de càrrec públic,15 determinaria un argu-
ment millor per a la compatibilitat, ja que aquesta si-
tuació té un gran paral·lelisme amb l’exercici d’un càr-
rec sindical, i hi ha resolucions judicials en què es 
permet l’exercici d’activitats sindicals malgrat que el 
treballador estigui incapacitat temporalment.16

2. La reforma del Reial decret llei 20/2012, al 
voltant dels complements d’incapacitat tem-
poral en l’àmbit de l’Administració local17

El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de me-
sures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat18,19 (en endavant, RDL 
20/2012), ha reformat els complements d’IT que 
s’abonen als funcionaris i personal laboral20 que pres-
ten els seus serveis a l’Administració pública.21,22 
Abans del RDL 20/2012, els complements de la IT du-
rant els tres primers mesos eren del 100  % de les re-
tribucions que percebien en actiu, i, fins i tot, altres 
col·lectius d’empleats públics cobraven fins al 100  % 
durant tot el procés d’IT. La reforma del RDL 20/2012 
reordena la quantia dels complements per incapacitat 
temporal dels treballadors públics, tant funcionaris 
com personal laboral, i escomet la reforma de la ma-
nera següent:

Estableix uns topalls màxims que podran cobrar els 
empleats públics, si bé deixa a les mans de cadascuna 

de les administracions públiques la delimitació dels 
conceptes retributius concrets que podran integrar el 
complement d’IT, amb els límits màxims quantitatius 
fixats pel RDL 20/2012.

Amb caràcter general, els complements de la IT són 
variables en atenció a la durada de la IT quan aquesta 
deriva de contingències comunes sense hospitalització.

Per la seva banda, el complement és fix en el cas de 
la IT per contingències professionals, hospitalització o 
intervenció quirúrgica, entre altres casos, i és possible 
que les corporacions locals o les comunitats autòno-
mes puguin fixar altres supòsits dins els marges legals 
del RDL 20/2012.

Les corporacions locals hauran d’abonar els com-
plements sempre que l’empleat públic estigui en actiu 
a l’ajuntament, sense que es puguin abonar els ma-
teixos si s’ha perdut la condició d’empleat públic (STSJ 
d’Extremadura de 16-11-2010, rec. 329/2010).

Es planteja a la pràctica com es pagaran els comple-
ments d’IT en els supòsits que l’empleat públic exerceixi 
un lloc de lliure designació, amb unes retribucions su-
periors a les del seu lloc d’origen, i durant la IT cessi en 
el càrrec de lliure designació; en aquests casos, la res-
posta ha de ser la mateixa que s’ha vist en epígrafs 
anteriors: en cessar en el lloc de lliure designació, 
deixarà de percebre els complements retributius 
d’aquest lloc, i mentre estigui incapacitat temporal-
ment tindrà en suspens el reingrés al seu lloc d’origen. 
Si amb posterioritat sorgeix una recaiguda, caldrà re-
calcular la base reguladora segons la doctrina establer-
ta pel Tribunal Suprem (STS de 12-7-2007, rec. 

15. Vid., sobre l’excedència per l’exercici d’un càrrec públic o sindical, Pérez Alonso, M. A., La excedencia laboral, Editorial 
Tirant lo Blanch, València, 1995, p. 70 i seg.

16. STS de 8-4-2006, rec. 1365/2005; STSJ de Catalunya de 22-12-2006, rec. 4037/2005; STSJ de Catalunya de 22-12-
2005, rec. 4037/2005.

17. Vid. CuenCA CervAr, J., Manual de dirección y gestión de recursos humanos en los Gobiernos locales, Institut Nacional 
d’Administració Pública, Madrid, 2010.

18. BOE de 14 de juliol de 2012, i correcció d’errades de 19 de juliol de 2012.
19. Vid. ArribAs lóPez, J. E., “El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y los funcionarios”, en Revista de Actualidad 

Jurídica Aranzadi, núm. 848, 2012, que considera que l’ambigüitat i els conceptes jurídics indeterminats són molt lluny del que 
es pot considerar seguretat jurídica.

20. Vid., sobre personal laboral, boltAinA bosCh, X., “El personal laboral de las corporaciones locales después del Estatuto 
Básico del Empleado Público”, en Revista electrónica CEMCI, núm. 10, gener-març 2011; La funcionarización del personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas españolas, CEDECS Editorial, SL, 2005; Los puestos de trabajo del personal 
laboral en las Administraciones Públicas, Editorial Tirant lo Blanch, València, 2006; semPere nAvArro, A. V., “El personal laboral al 
servicio de las corporaciones locales”, en Revista La Ley, 2010.

21. El RDL 20/2012 ha canviat totalment la quantia dels complements de la IT dels funcionaris i del personal laboral 
enquadrats en el règim general, a més d’altres col·lectius afectats, com són els funcionaris de l’Administració de l’Estat, els 
funcionaris i personal laboral enquadrats en el règim especial de treballadors del mar (Ports de l’Estat i Marina Mercant), aquests 
últims inclosos pel RDL 23/2012 (BOE de 25-8-2012), i els empleats públics adscrits als règims especials de Seguretat Social del 
mutualisme administratiu.

22. Vid. un estudi dels complements d’incapacitat temporal per als funcionaris a l’Administració pública de l’Estat, en Pérez 
Alonso, M. A., Revista Aranzadi Social, núm. 4/2013 (en premsa).
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5448/2005), prenent com a referència per al càlcul de 
la base la de cotització del mes anterior a la nova baixa 
mèdica; per als empleats públics, la base de cotització 
serà la corresponent al mes de maig de 2010, i en 
aquest cas serà procedent ja l’abonament dels comple-
ments del seu lloc d’origen.

2.1. L’àmbit d’aplicació i el contingut del 
Reial decret llei 20/2012

Cada administració pública haurà d’efectuar l’adap-
tació al RDL 20/2012 dins la seva autonomia. El termini 
d’adaptació al RDL 20/2012 era de 3 mesos, la finalit-
zació dels quals es va produir el 14 d’octubre de 2012. 
L’Administració de l’Estat va dur a terme l’adaptació 
per mitjà de la disposició addicional 18a del RDL 
20/2012, i en els termes fixats per aquest. La regulació 
principal, la conté l’article 9.2 RDL 20/2012, i va referi-
da al personal funcionari inclòs en el règim general i al 
personal laboral al servei de l’Administració pública. En 
aquest sentit, com que tots els empleats públics de les 
corporacions locals i de les comunitats autònomes es-
tan integrats en el règim general, la reforma és aplica-
ble íntegrament.

Els complements addicionals que regula el RDL 
20/2012 per al personal funcionari i laboral no es cal-
culen sobre la base reguladora de la IT, sinó sobre les 
retribucions que es percebien el mes anterior al de 
causar-se la incapacitat. El règim jurídic que estableix 
l’article 9.2 del RDL 20/2012 és el següent:

1r.- Si la IT deriva de contingències comunes, és a 
dir, deriva de malaltia comuna o accident no laboral, el 
complement s’estructura de la manera següent:

a) Durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un 
complement retributiu fins que s’assoleixi el 50  % de 
les retribucions que es percebien el mes anterior al de 
causar-se la incapacitat.

b) Des del dia 4t al 20è d’IT, tots dos inclusiva-

ment, el complement que es pugui sumar a la presta-
ció ja reconeguda per la Seguretat Social haurà de 
ser tal que, en cap cas, sumades les dues quantitats 
(és a dir, el que es paga per la Seguretat Social i el 
que pagui l’Administració com a complement), se su-
peri el 75  % de les retribucions que corresponien a 
l’esmentat personal el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. En definitiva, el que pot complementar 
l’Administració pública és un màxim del 15  %, ja que 
durant aquest tram la prestació que concedeix el rè-
gim general és del 60  % de la BR del mes anterior al 
de causar-se la IT.

c) Des del dia 21 inclusivament, es podrà reconèixer 
una prestació equivalent al 100  % de les retribucions 
que es percebien el mes anterior al de causar-se la IT. 
Aquest complement del 100  % no té límit temporal, 
amb la qual cosa es percebrà durant tot el procés d’IT, és 
a dir, 545 dies, si bé es planteja si podria arribar a la prò-
rroga d’efectes econòmics d’IT, que regula l’article 131 
bis.2, 2n LGSS, a l’espera de la qualificació, si s’es- 
cau, d’incapacitat permanent (vid. STS de 10-11-2010,  
rec. 3693/2009), ja que es considera que el comple-
ment d’IT té la mateixa estructura i funció de subsidi o 
prestació; en igual sentit, vid. STSJ d’Andalusia/Grana-
da de 3-5-2012, rec. 454/2012, referit a una adminis-
tració local. Fins i tot es té dret al complement encara 
que el treballador no tingui dret a la prestació d’IT; a 
aquest efecte, es pot consultar la STSJ d’Extremadura 
de 4-1-2007, rec. 627/2006, o, en cas de successió de 
contractacions, la STSJ de Catalunya de 27-11-2011, 
rec. 5147/2011.

No obstant això, algunes comunitats autònomes, 
en la seva adaptació al RDL 20/2012, han previst ex-
pressament que el complement arribi als 545 dies; en 
altres casos, com la Comunitat Valenciana, tenen pre-
vist limitar-lo fins als 365 dies.

2n.- Si la IT deriva de contingències professionals, 
és a dir, deriva d’accident de treball23,24 o malaltia pro-
fessional, la prestació reconeguda per la Seguretat 

23. Vid., sobre supòsits d’accidents de treball, els casos següents: STSJ Catalunya de 13 de juliol de 2012, rec. 6897/2011, 
que evidencia que la situació d’un treballador concret presenta un nexe causal evident amb l’ambient de treball, en els termes 
de l’article 115.2n.e) LGSS, i aprecia l’incompliment de les mesures de seguretat, per l’absència d’un pla de prevenció de riscos 
psicosocials. STSJ Catalunya d’1 de març de 2011, rec. 2544/2010, sobre un policia local que passa a policia de proximitat; es 
denuncia a la Inspecció de Treball assetjament psicològic al treball, mobbing, però es denega perquè la qualificació de mobbing 
s’ha de reservar per als casos on hi ha un assetjament sistemàtic, la repetició de determinades conductes amb una certa durada 
en el temps, dirigides a minvar l’amor propi del treballador, sense que tampoc n’hi hagi prou amb el sentiment de víctima ni 
fins i tot l’acreditació d’un trastorn psíquic, que en qualsevol cas dependria de la major o menor resistència mental o psicològica 
del treballador. STSJ Catalunya de 30-3-2010, rec. 1799/2009, sobre que no és un accident de treball sinó una malaltia comuna 
la depressió i l’estrès posttraumàtic, ja que per considerar-se malaltia de treball la causa s’ha de trobar en l’execució del treball 
(STS de 18-1-2005, rec. 6590/2003); en aquesta línia, si la malaltia sorgeix en el medi laboral, tècnicament qualificable de 
fustigació o assetjament psicològic, n’hi ha prou que la seva aparició tingui com a causa exclusiva l’execució del treball (STSJ de 
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Social podrà ser complementada des del primer dia 
fins al 100  % de les retribucions que corresponien al 
personal esmentat el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat.

En els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgi-
ca, es podrà establir un complement fins a assolir, com 
a màxim, el 100  % de les retribucions que gaudien en 
cada moment, i es possibilita la delimitació d’altres su-
pòsits justificats degudament (article 9.5 RDL 20/2012). 
Precisament, la Instrucció del Ministeri d’Hisenda de 
15-10-2012 afegeix altres supòsits, cas dels tracta-
ments de quimioteràpia i radioteràpia. A més, determi-
na que en els casos que s’iniciï una IT (cal entendre de 
contingències comunes) i amb posterioritat es pro-
dueixi la intervenció quirúrgica, sempre que no hi hagi 
hagut cap interrupció en la IT, es cobrarà el 100  % des 
de l’inici de la IT, abonant-se les diferències que siguin 
procedents.

Algunes comunitats autònomes i corporacions lo-
cals han fixat el complement del 100  %, en relació 
amb les malalties greus, del Reial decret 1148/2011, de 
29 de juliol, cas de la Comunitat d’Andalusia, Aragó, i 
de la Diputació de Badajoz, i, fins i tot, a l’Ajuntament 
de Cabrils (Barcelona) s’inclouen les malalties conta-
gioses del Reial decret 2210/1995. També, tant l’Estat 
com la resta de comunitats autònomes i corporacions 
locals han fixat el complement del 100  % en els casos 
de baixes per embaràs, maternitat, paternitat, risc du-

rant l’embaràs, violència de gènere, o malalties greus 
sense hospitalització.

2.2. La base de cotització de 2010 i els com-
plements d’incapacitat temporal

En l’àmbit de l’Administració pública es produeix una 
distorsió en la manera de calcular el subsidi d’IT, atès 
que l’article 5 RDL 20/2012 determina que, a efectes del 
càlcul de la BC per totes les contingències dels empleats 
públics enquadrats en el règim general de la Seguretat 
Social amb retribucions que siguin objecte de l’ajust pre-
vist en el RDL 20/2012, mentre romangui la seva relació 
laboral o de servei, continuarà sent aplicable el que dis-
posa l’article 120.Setze de la Llei 2/2012, de 29 de juny, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, i, al 
seu torn, aquest article es remet a la disposició addicio-
nal 7a del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig (BOE 
de 24 de maig de 2010), pel qual es determina que, tot 
i la rebaixa de retribucions operada en els empleats pú-
blics, la BC es mantindrà coincident amb la del mes de 
maig de 2010, llevat que correspongui una de superior, 
cas en què es cotitzarà per aquesta última. Aquesta ma-
teixa previsió, la recullen l’article 113.Setze de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2013 (BOE de 28 de desembre), i la 
disposició addicional 4a de l’Ordre ESS/56/2013, de 28 

Castella i Lleó/Valladolid de 8-7-2011, rec. 758/2011). STS de 2 de març de 2011, rec. 2113/2007, sobre assegurança de vida 
(policia amb tuberculosi que no queda acreditat que hagi contret com a conseqüència del treball). STSJ C. Valenciana de 29 
d’abril de 1999, rec. 2669/10996, en què preval l’informe del cap de la Policia local sobre la contingència (esquinç de genoll 
produït en finalitzar el servei), tot i que en el comunicat de baixa s’expressi que es tracta d’accident no laboral. Es considera 
accident de treball l’infart de miocardi que pateix un policia local quan, estant de vacances, intervé per evitar un furt i li dóna 
un infart (STSJ Andalusia/Sevilla de 12 de juliol de 2002, rec. 1090/2002); es considera que és accident de treball pel fet de ser 
un acte de salvament, i perquè en la normativa reguladora de la Policia local s’indica que els policies hauran de dur a terme les 
seves funcions amb dedicació total, i hauran d’intervenir sempre, en qualsevol temps i lloc, es trobin de servei o no, en defensa 
de la llei i de la seguretat. STSJ Galícia de 20 de maig de 2011, rec. 4981/2007, sobre que a les malalties de treball [article 
115.2.e) LGSS] els arriba la presumpció de laboralitat de l’article 115.3 LGSS si són sofertes durant el temps i al lloc de la feina; 
per a la destrucció de la presumpció per a les malalties de treball s’exigeix que la manca d’un nexe causal s’acrediti suficientment, 
de manera que la presumpció és inaplicable quan encara no s’ha començat a desenvolupar l’activitat laboral, tot i que s’hi sigui 
al centre de treball, perquè l’article 34.5 ET estableix que “El temps de treball s’ha de computar de manera que tant al 
començament com al final de la jornada diària el treballador es trobi en el seu lloc de treball” (STS 06/10/03, Ar. 8569). Sobre 
que es consideri d’origen professional el trastorn mixt ansiós-depressiu, vid. STSJ Castella-la Manxa de 15 de setembre de 2008, 
rec. 1836/2007; STSJ Catalunya de 8 de febrer de 2008, rec. 7257/2006, i STSJ Andalusia/Sevilla de 13 de juliol de 2001, rec. 
716/2001; en sentit contrari, STSJ C. Valenciana de 25 de maig de 2010, rec. 2407/2009: determinació de la contingència en 
els casos en què hi ha hagut diferents processos d’IT i, tot i que el jutge d’instància considera que la malaltia psiquiàtrica deriva 
d’un conflicte laboral, no es pot considerar provada la referida causa “exclusiva” del treball, amb independència de circumstàncies 
personals, familiars, etc., que també hi van poder concórrer (s’estava divorciant), i més considerant la categoria professional de 
l’actor, de policia local.

24. Vid. alFonso mellaDo, C. L., “Responsabilidad civil por accidente de trabajo: cuestiones actuales”, en Revista Jurídica de 
Cataluña, núm. 3, 2009, p. 65 i seg., i “Determinación de la cuantía de las indemnizaciones por accidente de trabajo”, en 
Revista de Derecho Social, núm. 39, 2007; salCeDo Beltrán, C., Investigación de los accidentes de trabajo: Aspectos jurídicos, 
Editorial Bomarzo, 2012.
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de gener (Ordre cotització 2013). D’aquesta manera, els 
empleats públics, des del 2010 i fins al moment actual, 
continuen cotitzant per una base de cotització igual a 
l’existent el mes de maig de 2010, tot i que el seu nivell 
retributiu ha estat objecte de rebaixes successives, de 
manera que la seva retribució és inferior a l’existent l’any 
2010, el que no deixa de produir una certa perplexitat 
per l’anòmal de la situació, ja que les cotitzacions 
s’efectuen per una base de cotització que no és real sinó 
fictícia, i sorgeix la qüestió de com s’ha d’efectuar el 
càlcul dels complements retributius que es poden abo-
nar durant el procés d’IT.

Certament, la situació sembla que ni beneficia ni 
perjudica l’empleat públic, perquè la quantia de la IT 
prendrà la base de cotització fictícia del mes de maig 
de 2010,25 sobre la qual s’aplicarà el percentatge que 
correspongui en el règim general per al càlcul del sub-
sidi d’IT; una vegada obtinguda la quantia d’aquest 
subsidi abonable pel règim general, es calcularà el pa-
gament dels complements, prenent com a referència 
les percepcions efectivament rebudes el mes anterior al 
de la producció de la incapacitat, tal com determina 
l’article 9 RDL 20/2012.

2.3. Adaptació de les comunitats autòno-
mes i corporacions locals al Reial decret llei 
20/2012

Així, amb motiu del RDL 20/2012, i amb el marge de 
les respectives competències de les administracions 
públiques, moltes comunitats autònomes i corpora-
cions locals26 van començar, d’acord amb les compe-
tències respectives, a desplegar les prescripcions nor-
matives del RDL 20/2012, sent el mòdul a tenir en 
compte la retribució percebuda el mes anterior al de 
causar-se la incapacitat, tant si es tracta d’empleats 
públics enquadrats en el règim general com en el mu-
tualisme administratiu, si bé per a aquests últims el 
RDL 20/2012 se centra en les retribucions bàsiques i 
complementàries i, si s’escau, prestacions per fill a càr-
rec, que es percebin el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat.

25. No obstant això, les darreres interpretacions realitzades per la Tresoreria General de la Seguretat Social entenen que 
aquesta cotització de data 2010 només afecta els funcionaris que en aquell moment precís estaven al servei de l’Administració 
pública, i no tots els funcionaris.

26. Vid. Vera Torrecilla, R. J., “Los funcionarios de habilitación estatal en el contexto de la reforma del gobierno local”, en 
Revista de Actualidad Administrativa, 2012.

27. STSJ de Castella i Lleó/Burgos de 4-3-2011, rec. 305/2010; STS de 15-6-1989, RJ 1989/4387.

2.4. Adaptació de les corporacions locals al 
Reial decret llei 20/2012

Les corporacions locals no pertanyen ni a 
l’Administració de l’Estat ni a les de les comunitats 
autònomes, són administracions públiques indepen-
dents i reconegudes per l’article 137 de la Constitució 
espanyola, si bé tenen limitacions a l’hora de fixar les 
retribucions, de manera que no podran fixar-les per 
sobre dels límits legals determinats per l’Estat i les co-
munitats autònomes.27

Una de les qüestions que es plantegen al voltant de 
les corporacions locals, és el tractament que cal donar 
als funcionaris de carrera de l’Administració local pel 
que fa al tema dels complements de la IT, és a dir, si es 
regiran per les disposicions de cada un dels ajunta-
ments als quals pertanyin, o, per contra, els correspon 
la mateixa protecció que als empleats públics de 
l’Administració de l’Estat, respecte del seu personal en-
quadrat en el règim general, atès que ells mateixos 
també estan en l’esmentat règim general. En aquest 
sentit, hi ha una base jurídica per atorgar-los la mateixa 
protecció que als funcionaris de l’Estat, i aquesta els 
vindria donada per la disposició final 2a de la Llei 
7/1985, de bases del règim local, per la qual es disposa 
que els funcionaris públics de l’Administració local tin-
dran la mateixa protecció social, en extensió i intensi-
tat, que la que es dispensi als funcionaris públics de 
l’Administració de l’Estat, i estarà integrada en el siste-
ma de Seguretat Social, i que l’aportació dels funciona-
ris de l’Administració local per al finançament de la 
seva Seguretat Social serà la mateixa que s’estableixi 
per als funcionaris públics de l’Administració de l’Estat, 
quan l’acció protectora sigui idèntica. La Diputació 
d’Extremadura ha realitzat un informe en aquesta ma-
teixa línia. Malgrat tot, caldrà esperar a la interpretació 
que facin els tribunals d’aquesta normativa i de la seva 
aplicació a les corporacions locals, i, en tot cas, 
l’adaptació al RDL 20/2012 dependrà de les disponibi-
litats pressupostàries de cada organisme.

D’altra banda, molts ajuntaments han iniciat el pro-
cés d’adaptació a aquest Reial decret llei per mitjà dels 
seus respectius reglaments, o acords de la Mesa de ne-
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gociació,28 i la resolució ha estat ratificada en el Ple, 
amb la qual cosa moltes de les adaptacions dutes a 
terme pels ajuntaments no han estat publicades en el 
BOP.

Els complements d’IT s’han de considerar millores 
voluntàries de la Seguretat Social, i, d’aquesta manera, 
es regeixen, en primer lloc, per la voluntat de les parts 
que les van establir, que poden determinar la modela-
ció dels requisits i conseqüències jurídiques (STSJ 
d’Andalusia/Sevilla d’1-3-2012, rec. 1404/2011 –refe-
rit a Administració local–),29 si bé, en aquests casos, 
estaran limitades pels límits quantitatius fixats en el 
RDL 20/2012.

Tanmateix, la tasca d’adaptació de la normativa per 
part de cadascun dels municipis espanyols és molt pro-
lixa, atès el nombrós volum d’ajuntaments que hi ha a 
Espanya.30

A tall d’exemple, es poden consultar les adapta-
cions següents en l’àmbit de l’Administració local:

1a.- Ajuntament de Pedrera (Sevilla) (BOP Sevilla de 
30-1-2013, p. 72), on es recull la percepció del 100 % 
de les retribucions en la situació d’IT en contingències 
professionals, contingències comunes que generin 
hospitalització o internament, i en els casos de malaltia 
greu.

2a.- Ajuntament d’Aznalfarache (Sevilla) (BOP Sevi-
lla d’1-12-2012), on es recull el 100 % de les retribu-
cions en els casos de contingències comunes derivades 
d’hospitalització, malalties oncològiques, intervenció 
quirúrgica i patologies del Reial decret 1148/2011, de 
29 de juliol.

3a.- A Badajoz, s’han publicat uns criteris de la Di-
putació (Butlletí Oficial de Badajoz de 26-10-2012) on 
s’indica que el Reial decret llei té caràcter de norma 
bàsica i per tant aplicable a totes les administracions 
públiques, així com que la legislació estatal és aplicable 
als funcionaris locals, de conformitat amb la disposició 
final 2a de la Llei 7/1985, de bases del règim local, i 
que s’ha d’aplicar igualment al personal laboral, en ser 

també empleats públics, a fi d’evitar greuges compara-
tius.

4a.- Ajuntament de Cabrils (Barcelona) (BOP Barce-
lona de 8-3-2013),31 on es determina la percepció del 
100 % de les retribucions en els casos d’hospitalització, 
intervenció quirúrgica, malalties greus del Reial decret 
1148/2011 i malalties contagioses del Reial Decret 
2210/1995, de 28 de desembre. Aquesta referència a 
les malalties contagioses no hi és a nivell de comunitats 
autònomes. Es determina l’obligació de sotmetre’s a 
controls mèdics de l’empresa per mitjà de serveis pro-
pis o aliens. En aquesta mateixa adaptació es determi-
na que la indisposició per un temps inferior a 24 hores 
només caldrà comunicar-la al cap de servei.

5a.- A Burgos, la Resolució del Servei de Personal 
de la Diputació Provincial de 3-4-2013 s’adapta a la 
disposició addicional 38a de la Llei de pressupostos ge-
nerals de l’Estat, i determina que els casos en què se 
superi de 4 dies la baixa per malaltia o accident sense 
donar lloc a una situació d’IT, comportaran la mateixa 
deducció de retribucions del 50 % prevista per als tres 
primers dies d’absència per IT, i, per al cas que no es 
presenti el comunicat de baixa en el termini, s’aplicarà 
allò previst per a les absències amb descompte 
d’havers.

6a.- Ajuntament de Parres (Astúries) (BOP de  
5-12-2012), on destaquen les escasses quanties fixa-
des com a complement retributiu.

7a.- Ajuntament de Cabana (Galícia) (BOP de  
4-2-2013), on es descriuen els diferents casos 
d’hospitalització, entre els quals destaquen l’estada a 
hospitals de dia i els períodes d’observació a serveis 
d’urgència superiors a 7 hores.

8a.- Territori Històric d’Àlaba (Ordre foral 353/2012, 
de 15 d’octubre, per la qual s’aprova el Decret foral 
50/2012, de 2 d’octubre), on destaquen les diferents 
descripcions dels casos objecte de cobertura, al voltant 
de l’hospitalització o la intervenció quirúrgica i la inter-
venció mèdica invasiva, que també serà objecte del pa-

28. Vid. roqueta BuJ, R., “La negociación colectiva”, en d. a., Los Recursos Humanos en la Administración local, Editorial 
Tirant lo Blanch, Col·lecció Esfera, València, 2012, p. 307, on s’indica que els plans de previsió social complementària s’han de 
negociar en la Mesa general comuna.

29. Vid., sobre millores voluntàries de la Seguretat Social, la STS de 15-6-1989, RJ 1989/4387, on s’indica que els 
ajuntaments no tenen cap competència per establir normes sobre plans de previsió social, que són competència exclusiva de 
l’Estat; la STSJ de la Comunitat Valenciana de 22-5-2007, rec. 3032/2006, considera que el coneixement de les millores dels 
funcionaris públics, en no estar fixades ni en el contracte de treball ni en el conveni col·lectiu, competeix a la jurisdicció social.

30. mauri maJós, J., “Análisis general del Estatuto Básico del Empleado Público;…”, ob. cit., on indica que les normes 
d’ocupació pública han tendit sempre a la generalitat, desconeixent l’adaptació necessària a la realitat de les nostres estructures 
públiques, i més concretament de les corporacions locals, oblidant la notòria fragmentació del nostre mapa municipal.

31. En termes semblants, vid. Ajuntament de Rubí (Barcelona) de 14-2-2013.

QDL_cat_32.indd   36 05/07/13   14:01



 37
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 32, juny de 2013, p. 25-42
Fundació Democràcia i Govern Local

lA incAPAcitAt temPorAl de l’emPleAt Públic A les comunitAts Autònomes i A l’AdministrAció locAl desPrés del reiAl decret llei 20/2012

gament del 100 % de les retribucions (cas de les lapa-
roscòpies, gastroscòpies, o d’altres de naturalesa 
similar). També es percep el 100 % de les retribucions 
en els casos d’IT derivada directament d’una discapaci-
tat reconeguda prèviament.

9a.- Ajuntament d’Alconera (Extremadura) (BOE de 
15-1-2013), on destaquen, entre els casos per aplicar 
el complement del 100 % de la IT, els processos que 
pateixin els treballadors especialment sensibles i disca-
pacitats, quan la baixa estigui motivada per aquesta 
discapacitat o pel fet de tractar-se de persones amb 
malalties cròniques.

10a.- Villanueva de Gállego (BOP de Saragossa de 
19-12-2012). S’atorga el 100 % de les retribucions en 
els casos d’hospitalització, intervenció quirúrgica i 
malaltia greu de l’annex I del Reial decret 1148/2011, 
de 29 de juliol.

11a.- Ajuntament del Puig (BOP de València de  
10-8-2012). S’adreça la protecció al personal funcionari 
i laboral de l’Ajuntament i entitats que en depenen aco-
llits al règim general de la Seguretat Social. L’Ajuntament 
determinarà, respecte al seu personal, els supòsits en 
què amb caràcter excepcional i degudament justificat 
s’arribi al 100 % de les retribucions que es percebien en 
cada moment. Es consideraran degudament justificats 
els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica.

2.5. Adaptació de les comunitats autònomes

Gairebé totes les comunitats autònomes han complert 
el termini d’adaptació dels tres mesos que indica el 
Reial decret llei 20/2012 per fixar els complements re-
tributius que sobre la prestació d’IT abonaran als seus 
empleats públics. Les comunitats autònomes han deli-
mitat els conceptes retributius que seran objecte de 
millora. En aquest sentit, es poden consultar les se-
güents:

– La Comunitat d’Andalusia (Llei 3/2012, de 21 de 
setembre –BOJA d’1 d’octubre de 2012–) va excloure 
del còmput dels complements les retribucions de 
caràcter variable i les percepcions que es trobin condi-
cionades a la prestació efectiva de serveis.

– El mateix passa amb Catalunya (Decret llei 2/2012, 
de 25 de setembre –DOGC de 27 de setembre de 
2012–), que determina que s’utilitzin en el comple-
ment les retribucions fixes i periòdiques.

– A Extremadura (DOE de 9-10-2012), es comple-
mentaran les retribucions mensuals fixes i periòdiques 
en el seu venciment que es tinguin acreditades, ex-

cloent, en tot cas, el complement d’atenció continua-
da en totes les modalitats.

– A Galícia, vegeu la Llei 9/2012, de 3 d’agost (DOG 
de 9 d’agost de 2012).

– A les Illes Balears (Decret llei 10/2012, de 31 
d’agost –BOIB d’1 de setembre de 2012–), no es fa cap 
menció expressa ni excloent de cap complement.

– A La Rioja (Ordre 10/2012, de 13 d’agost –BO La 
Rioja de 20 d’agost de 2012–), les retribucions es cal-
cularan atenent a les retribucions fixes i periòdiques 
que corresponguin al treballador com a conseqüència 
de la jornada ordinària.

– A Madrid (Acord de 2 d’agost de 2012 –BOM de 
6 d’agost de 2012–), es remet als criteris de millora 
fixats en la disposició addicional 18a del RDL 20/2012 
referits a l’Administració de l’Estat, si bé s’exclouen del 
seu àmbit d’aplicació, pel que fa als complements, les 
fundacions del sector públic autonòmic i els consorcis 
participats majoritàriament per l’Administració de la 
Comunitat de Madrid, els quals directament, quant a 
la IT, s’ajustaran estrictament a la normativa del règim 
de Seguretat Social.

– Múrcia (BO Regió de Múrcia de 3 d’agost de 
2012), per la seva banda, és la més favorable a 
l’empleat públic, ja que determina exactament els 
complements retributius que es complementen, com 
són el sou, els triennis, el complement de destí, el com-
plement específic, la productivitat fixa, les retribucions 
lligades a la carrera professional i/o complement perso-
nal, si s’escau, i el complement personal transitori, si 
n’hi ha.

– En el cas de la Comunitat Valenciana (Decret llei 
6/2012, de 28 de setembre –DOGV d’1 d’octubre de 
2012–), s’indica que es cobraran les retribucions que es 
percebien el mes anterior al de causar-se la incapacitat, 
no es fa cap menció expressa de les retribucions con-
cretes que entren o no entren, si bé s’està preparant 
una instrucció que reprodueix la Instrucció del Ministe-
ri d’Hisenda, i, a més, es fixarà com a límit per al com-
plement durant el procés d’IT fins els 365 dies.

– Per la seva banda, el Principat d’Astúries (Llei 
4/2012, de 28 de desembre –BOE de 21 de febrer de 
2013–) ha matisat que les retribucions que entren dins 
el complement d’IT seran les retribucions que tinguin 
caràcter fix; per al personal estatutari, segons la Llei 
4/2012, s’entendran com a retribucions de caràcter fix 
el sou, els triennis, el complement de destí, el comple-
ment específic, el de productivitat fixa i el de carrera/
desenvolupament professional, i quedaran exclosos del 
còmput de retribucions tots els complements no citats.
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– Aragó (Instrucció de 10 d’octubre de 2012 –BOA 
d’11 d’octubre de 2012–) fa una delimitació dels con-
ceptes retributius que queden dins el complement d’IT, 
en atenció a la diferent classificació d’empleats públics, i 
aquests són els següents: a) per al personal funcionari: 
sou, triennis, complement de destí, complement especí-
fic, que inclourà la totalitat dels seus components; b) per 
al personal laboral: salari base, complements personals 
d’antiguitat i de desenvolupament professional, els 
complements de muntanya, penositat, doble funció, 
maneig de maquinària pesada, lloc de treball qualificat, 
treballs nocturns, torns, especialitat, mobilització de pa-
cients i direcció de parc de maquinària, el plus de diu-
menges i festius, de vigilància d’obra, de dedicació espe-
cial; c) per al personal estatutari i personal que percep 
retribucions estatutàries: sou, triennis, complement de 
destí, complement específic, que inclourà la totalitat de 
les seves modalitats, complement de productivitat (fac-
tor fix), complement de carrera (personal de contingèn-
cia/zona i personal en formació: retribucions de caràcter 
fix). Queden exclosos del complement els conceptes re-
tributius següents: el complement d’atenció continuada 
en totes les seves modalitats, les pagues extraordinàries, 
les quantitats percebudes en concepte de productivitat 
variable, així com les indemnitzacions o gratificacions, 
que legalment o reglamentàriament s’hagin percebut el 
mes anterior al de causar-se la incapacitat.

– A les Canàries (Llei 8/2012, de 27 de desembre, i 
Ordre de 30 de gener de 2013 –BOC de 4 de febrer de 
2013–), es fa referència a percebre la totalitat de les 
retribucions en situació d’IT pel personal al servei del 
sector, i es determina que les sol·licituds s’han de tra-
metre a la unitat d’inspecció mèdica, la qual verificarà 
si la IT està inclosa o no en els casos que donen lloc a 
la percepció del 100 %.

D’altra banda, aquestes mateixes comunitats autò-
nomes han delimitat els casos en què s’haurà d’abonar 
el 100 % del complement.

En aquest sentit, Andalusia i Aragó són les que 
han delimitat més àmpliament els casos de percebre 
el 100 %, ja que obren el ventall de possibilitats a les 
malalties greus. Així, a Andalusia s’abona el 100 % 
del complement d’IT quan aquesta deriva de contin-
gències professionals, i quan deriva de contingències 
comunes que generin hospitalització o intervenció 
quirúrgica. El mateix passa si deriva d’una malaltia 
greu recollida en el Reial decret 1148/2011, de 29 de 
juliol.32 A Aragó, s’abonaran els complements d’IT per 
contingències comunes en la mateixa quantia que en 
el RDL 20/2012, i s’abonarà el 100 % de les retribu-
cions des de la data d’inici de la situació d’IT per con-
tingències professionals i per les contingències comu-
nes que generin hospitalització, intervenció quirúrgica 
o malaltia greu, fins i tot, en els supòsits d’incapacitat 
temporal que s’agreugin i derivin d’una malaltia greu 
(Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol). Igualment, 
el complement s’aplica als funcionaris del Mutualisme 
de Funcionaris Civils de l’Estat, fins al 90è dia en si-
tuació d’IT. Pel que fa a la recaiguda, se segueix el 
concepte propi del règim general, de manera que si 
es produeix la recaiguda l’interessat podrà continuar 
la percepció del complement que tenia en ocasió de 
l’alta prèvia.

A Galícia, en els casos d’IT per malaltia comuna o 
accident no laboral el complement es calcularà de con-
formitat amb les regles següents: a) Des del primer dia 
de la situació d’incapacitat temporal fins al tercer dia 
inclusivament s’abonarà un complement fins arribar al 
50 % de les retribucions quan sigui la primera baixa en 
l’any natural, i un complement fins arribar al 40 % en 
la segona baixa; per a baixes posteriors no s’abonarà el 
complement esmentat. b) Des del 4t dia d’IT fins al 20è 
inclusivament s’abonarà un complement fins arribar al 
75 % de les retribucions. c) A partir del dia 21è 
s’abonarà un complement fins arribar al 100 % de les 
retribucions.

32. Llistat de malalties greus del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el 
sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu:

I. Oncologia: leucèmia limfoblàstica aguda; leucèmia aguda no limfoblàstica; limfoma no Hodgkin; malaltia de Hodgkin; 
tumors del sistema nerviós central; retinoblastomes; tumors renals; tumors hepàtics; tumors ossis; sarcomes de teixits tous; 
tumors de cèl·lules germinals; altres neoplàsies greus. II. Hematologia: aplàsia medul·lar greu (constitucional o adquirida); 
neutropènies constitucionals greus; hemoglobinopaties constitucionals greus. III. Errors innats del metabolisme: desordres 
d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia, malaltia de l’orina amb olor de xarop d’erable, homocistinúria i altres desordres 
greus); desordres del cicle de la urea (OTC); desordres dels àcids orgànics; desordres de carbohidrats (glicogenosi, galactosèmia, 
intolerància hereditària a la fructosa i altres desordres greus); alteracions glicosilació proteica; malalties lisosomials 
(mucopolisacaridosi, oligosacaridosi, esfingolipidosi i altres malalties greus); malalties dels peroxisomes (Síndrome de Zellweger, 
condrodisplàsia puntejada, adrenoleucodistròfia lligada a X, malaltia de Refsum i altres desordres greus); malalties mitocondrials: 
per defecte d’oxidació dels àcids grassos i de transport de carnitina, per alteració del DNA mitocondrial, per mutació del DNA 
nuclear; entre d’altres.
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A la Comunitat Valenciana, es reconeixen les matei-
xes quanties que les recollides en el RDL 20/2012, si bé 
s’indica que quan la situació d’IT derivi de contingèn-
cies comunes, i amb independència que l’empleat 
afectat estigui acollit al règim general o especial de la 
Seguretat Social, en els casos d’hospitalització, inclosa 
la domiciliària, i intervenció quirúrgica que respongui a 
activitats assistencials compreses en la cartera comuna 
bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de 
Salut. En aquesta Comunitat es conté la referència a 
les “actividades asistenciales comprendidas en la carte-
ra común básica de servicios asistenciales del Sistema 
Nacional de Salud”, i no deixa de sorprendre, sobretot 
tenint en compte que és redundant pel que fa a la ma-
tèria de Seguretat Social, ja que el mateix article 
128.1.a) LGSS defineix la IT com la situació en què es 
troba el treballador rebent assistència sanitària de la 
Seguretat Social, de manera que la referència, com dic, 
és redundant, llevat que es pretengui excloure del be-
nefici del 100 % les intervencions quirúrgiques que es 
realitzin a la medicina privada o al Servei Nacional de 
Salut, pel fet de tractar-se d’intervencions excloses del 
finançament públic,33 i, fins i tot, les que entrin en el 
concepte de prestacions complementàries de les co-
munitats autònomes després de la redacció feta pel 
Reial decret llei 16/2012.

A Catalunya, els complements de la prestació 
econòmica d’IT són els següents: a) En la situació d’IT 
derivada de contingències comunes, del 1r al 3r dia, 
ambdós inclosos, el 50 % de les retribucions fixes i pe-
riòdiques que es percebien el mes anterior al de causar-
se la incapacitat; b) les empleades públiques embaras-
sades i les víctimes de violència de gènere en situació 
d’IT percebran, des del primer dia de la mateixa, un 
complement de la prestació econòmica de la Seguretat 
Social, fins al 100 % de les retribucions fixes i periòdi-
ques que cobraven el mes anterior al de causar-se 
aquesta IT.

Més recentment, l’article únic del Decret llei 2/2013, 
de 19 de març, de modificació del règim de millores de 
la prestació econòmica d’incapacitat temporal del per-
sonal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, del seu sector públic i de les universitats 
públiques catalanes, ha ampliat els supòsits per a la 

percepció del 100 %, en les situacions d’IT que com-
portin hospitalització o intervenció quirúrgica, amb in-
dependència 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, amb fins al 100 % de les retribucions fixes i periò-
diques que es percebien el mes anterior al de causar-se 
la incapacitat. A aquests efectes, els casos d’intervenció 
quirúrgica es complementaran sempre que requereixin 
repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos a la 
cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut.

Al personal que percep les seves retribucions amb 
càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya 
adscrit al règim especial de Seguretat Social del mutua-
lisme administratiu, gestionada per la Mutualitat Ge-
neral de Funcionaris Civils de l’Estat, li és aplicable el 
mateix règim de millores de la prestació econòmica de 
la Seguretat Social que correspon al personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat integrat en el rè-
gim general de la Seguretat Social. Les millores sobre la 
prestació econòmica seran també aplicables al perso-
nal interí dels cossos de funcionaris al servei de 
l’Administració de justícia a Catalunya, que perceben 
les retribucions a càrrec dels pressupostos de la Gene-
ralitat i que es troben integrats en el règim general de 
la Seguretat Social.

Extremadura destaca que el dret al complement de 
millora voluntària es mantindrà mentre hi sigui la situa-
ció legal d’IT i finalitzarà quan s’extingeixi aquesta, és 
a dir, fins a un màxim dels 545 dies des del seu co-
mençament.

A les Illes Balears, en tot cas, en els casos d’IT i de 
maternitat, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Decret llei tindrà l’obligació de presentar el 
comunicat mèdic de baixa des del primer dia, així com 
els comunicats de confirmació, o, si s’escau, el comu-
nicat mèdic d’alta, expedits pel metge competent.

A Múrcia, serà procedent reconèixer la millora vo-
luntària al 100 % de les retribucions en la situació d’IT 
per contingències comunes, sempre que la mateixa re-
quereixi hospitalització, intervenció quirúrgica, o sigui 
derivada de malalties oncològiques i patologies relacio-

33. Vid. Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, i el seu Reglament de desplegament 1192/2012, pel qual la 
cartera de serveis comuns del Reial decret 1030/2006 ha estat desmembrada en les quatre seccions següents: cartera comuna 
bàsica de serveis assistencials; cartera comuna suplementària; cartera comuna accessòria, i serveis complementaris de les 
comunitats autònomes.
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nades amb l’embaràs; destaca que s’estén el comple-
ment fins a l’extinció de la IT, inclosa la pròrroga 
d’efectes econòmics, i fins que es produeixi l’alta mèdi-
ca sense declaració d’incapacitat permanent, prenent 
com a base l’apartat segon de la disposició addicional 
2a del text refós de la Llei de funció pública, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2001.

3. La Instrucció del Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques de 15 d’octubre de 
2012. Problemes aplicatius

La Instrucció del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, de la Secretaria d’Estat, Pressupostos i Des-
peses, de 15 d’octubre de 2012 (d’ara endavant, 
IMH), es dicta, segons el seu propi tenor literal, per 
donar compliment a les previsions del RDL 20/2012 
en relació amb la situació d’IT, i s’hi fan algunes preci-
sions, si bé no totes s’ajusten al tenor literal del Reial 
decret llei. Aquesta Instrucció és aplicable als funcio-
naris de l’Administració de l’Estat, si bé pot sorgir un 
problema perquè podria succeir que la mateixa 
exerceixi una “vis atractiva” al voltant de la interpre-
tació, per part d’altres administracions públiques, pel 
que fa a la meritació dels complements d’IT esmen-
tats. Aquesta extensió de la Instrucció a altres àmbits 
es podria donar perquè el RDL 20/2012 no delimita 
els conceptes retributius que entren dins el concepte 
de complement, i sí que ho fa la Instrucció, podent 
ocasionar, en aquest cas, una interpretació restrictiva 
de la regulació continguda en el RDL 20/2012. En 
aquesta línia, alguna comunitat autònoma ja està 
preparant una ordre per concretar els conceptes retri-
butius que entren dins el complement, tenint en 
compte que, en la normativa d’adaptació al RDL 
20/2012, no es va fer cap concreció al respecte.

Pel que fa a la delimitació dels conceptes retributius 
integrants del complement, la Instrucció determina 
que seran els següents:

1r.- Les retribucions fixes i invariables corresponents 
al mes immediatament anterior a la data d’inici de la 
situació d’IT.

2n.- No es computaran per a això les retribucions 
no fixes o variables, com ara incentius al rendiment o 
altres de naturalesa anàloga.

3r.- En relació amb les percepcions de retribució va-
riable, s’estarà al que disposa al respecte la normativa 
interna reguladora de l’abonament de les mateixes, 
d’acord amb la seva naturalesa.

És evident que les instruccions tenen la seva cober-
tura legal en l’article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, si bé els 
tribunals consideren que la instrucció és una figura am-
bigua, a la qual es pot donar el caràcter de reglament 
als efectes de recórrer de manera indirecta, en conside-
rar que, en el moment en què s’apliqui el reglament 
versus la instrucció, es pugui impugnar, per conculcar 
la jerarquia normativa (STS de 12-11-2008, que limita 
l’abast de la suposada naturalesa reglamentària, de ve-
gades, als efectes de l’admissibilitat de la cassació). 
D’aquesta manera, a la vista de la doctrina administra-
tiva, es pot afirmar que la Instrucció excedeix les com-
petències pròpies d’una instrucció administrativa, ja 
que no pot delimitar ni restringir en cap cas els comple-
ments retributius quan ho ha fet el RDL 20/2012, de 
manera que es podria considerar il·legal pel fet de con-
culcar la jerarquia normativa, i, consegüentment, 
s’haurà d’interposar recurs contra els actes singulars 
d’aplicació de la Instrucció indirectament impugnada, 
amb un cànon de validesa que no serà la Instrucció 
aplicada, sinó l’ordenament jurídic del qual aquesta no 
forma part (STS de 12-11-2008, STS de 17-3-2009, 
rec. 9576/2004).34

D’altra banda, si s’atén a la classificació dels con-
ceptes retributius,35 caldrà estar a la definició que ofe-
reix l’EBEP, i, així, es distingeix:

– Retribucions bàsiques: el sou i l’antiguitat.
– Retribucions complementàries, que se subdividei-

xen en: 1r., les periòdiques en el seu venciment, cas del 
complement específic i el complement de destí; 2n., 
les no periòdiques, cas dels incentius a la productivitat 
o les gratificacions per serveis extraordinaris (serien 
equivalents a les hores extraordinàries), percebent-se 
aquestes últimes fora de la jornada normal, que en cap 

34. Vid. sobre aquestes qüestions BelanDo garín, B., “De las disposiciones de carácter general y de los actos administrativos”, 
en Domingo zaBallos, M. J. i esCuin palop, V. (dir.), Impugnación y revisión de la actividad de los entes locales (teoría y práctica), 
Editorial Aranzadi, 2010, p. 45 i 81; BaCigalupo saggese, M., “Sobre la impugnabilidad directa de las instrucciones administrativas”, 
en Diario La Ley, 25 de febrer de 2004.

35. Boltaina BosCh, X., “Empleados públicos. Retribuciones. Afectaciones con las novedades legislativas”, en La 
Administración Práctica: Enciclopedia de Administración Municipal, núm. 9, 2012, p. 907 i seg. 
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cas podran ser fixes en la quantia i periòdiques en la 
meritació.

A la pràctica pot succeir que, per les característi-
ques del lloc de treball, determinades prestacions de 
caràcter no periòdic, com els incentius a la productivi-
tat,36 s’estiguin rebent mensualment i invariablement, 
i, per tant, podrien entrar en el concepte de “retribu-
cions fixes i invariables”, per la qual cosa haurien de 
quedar incloses dins el complement a percebre durant 
tot el procés d’IT.

D’altra banda, de vegades, fins i tot les retribucions 
complementàries, cas del complement específic, po-
den tenir un factor variable, com passa en els casos de 
nocturnitat, festius o torns, i, en aquests casos, només 
es perceben si es dóna l’efecte variable. D’aquesta ma-
nera, dins les retribucions complementàries fixes, cas 
del complement específic, si porta un factor de variabi-
litat, en principi, segons la Instrucció, no es podria co-
brar, atès que, en aquest cas, no és ni fix ni invariable.

No obstant això, a la pràctica, per a certs col·lectius, 
com policies locals o policies nacionals, es podria do-
nar el cas que el complement variable a la pràctica 
sigui de percepció fixa i de manera contínua; en 
aquests casos, es podrà utilitzar com a referència re-
tributiva per al càlcul dels complements durant la si-
tuació d’IT. En aquest sentit, la STSJ de Castella i Lleó/
Burgos de 25-1-2013, rec. 531/2011 (abans de la re-
forma del RDL 20/2012), considera que la compensa-
ció per torns rotatoris en un procés d’IT per accident 
en acte de servei, no és un servei extraordinari realit-
zat pel funcionari policia nacional, sinó que són ser-
veis prestats dins la jornada de treball, els quals es 
realitzen en hores nocturnes i festives, sent el dit torn 
inherent al lloc de treball ocupat pel funcionari, per la 
qual cosa és procedent l’abonament del complement 
de torn rotatori durant uns dies d’IT. En el mateix sen-
tit, i referit a policies locals, la STSJ del País Basc de 
12-3-2007, rec. 1390/2005, admet la percepció de 
les gratificacions per torns rotatoris.

En sentit contrari, vid. la STSJ de Galícia de 13 de 
juny de 2012, rec. 404/2010 (segueix la STS 3-5-1996, 
Ar. 5284), referit a policia nacional. Indica que no és 
possible percebre el complement de torns, en conside-
rar que es percep a conseqüència de la realització de 
torns rotatoris de matí, tarda i nit i doble lliure, i sense 

que durant el procés d’IT es pugui percebre, pel fet de 
tractar-se de gratificacions extraordinàries fora de la 
jornada normal (STSJ de Madrid de 18-11-2010, rec. 
1072/2007, en què no és procedent el pagament del 
complement de torns, en tractar-se d’un servei extraor-
dinari fora de la jornada habitual i que no pot ser fix; 
STS d’1-2-2012, rec. 4478/2010, en termes semblants, 
per a vigilants de seguretat). En aquesta línia, no és 
procedent el complement salarial de treball en festius 
programats quan no es treballa pel fet d’estar incapa-
citat temporalment (STS 24-2-2006, rec. 119/2004).

D’altra banda, a la pràctica també es plante- 
gen problemes amb el plus de productivitat; la STSJ  
de Catalunya 22-5-2005, rec. 210/2001, i la STS de  
15-2-1999 (referit a policia local), determinen que no 
és procedent la meritació durant el procés d’IT, en la 
mesura que es tracta d’un complement destinat a retri-
buir el rendiment especial, l’activitat extraordinària i 
l’interès o la iniciativa amb què el funcionari exerceix la 
seva feina, i la normativa determina que aquest com-
plement no donarà lloc a una retribució fixa i periòdica, 
sinó variable en funció de les circumstàncies expressa-
des.

4. Les absències per malaltia o accident en la 
disposició addicional 38a de la Llei 17/2012, 
de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2013, i la seva norma de desplegament

La Llei 17/2012, de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2013, determina que les absències al treball 
amb motiu de malaltia o d’accident que no doni lloc a 
una situació d’IT, per part dels empleats públics del rè-
gim general, comportaran l’aplicació del descompte en 
nòmina previst per a la situació d’IT, en els termes i les 
condicions que cadascuna de les administracions pú-
bliques estableixi respecte al seu personal. Aquesta 
norma té el caràcter de norma bàsica i, consegüent-
ment, és aplicable a totes les administracions públi-
ques. Per tant, és aplicable a les comunitats autòno-
mes i corporacions locals, en estar els seus empleats 
públics enquadrats en el règim general. L’aplicació 
d’aquesta disposició determina la suspensió d’acords, 
de pactes i de convenis que s’hi oposin.

36. Vid. sobre aquesta qüestió muelas esCamilla, V., “Las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración 
local. Especial referencia a la productividad y al desarrollo de la carrera profesional”, en Los Recursos Humanos en la 
Administración local, Editorial Tirant lo Blanch, València, 2012, p. 271.
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D’altra banda, per al cas de l’Administració de l’Estat, 
organismes i entitats de dret públic que en depenen i 
òrgans constitucionals, es determina que el descompte 
en nòmina no s’aplicarà quan el nombre de dies 
d’absència no superi la xifra que s’estableixi per una or-
dre ministerial del Ministeri d’Hisenda. En aquest sentit, 
la OHAP/2802/2012, de 28 de desembre (BOE de 29 de 
desembre), determina que el nombre de dies que no 
seran objecte de reducció en nòmina en ocasió 
d’accident o de malaltia serà de 4 dies en l’any natural, 
dels quals només 3 podran ser consecutius, sempre que 
les absències estiguin motivades per malaltia o accident 
i no donin lloc a IT. Aquestes absències es justificaran en 
els termes que estableixin les normes reguladores de la 
jornada i l’horari aplicables a cada àmbit, i a la pràctica, 
tot i que no ho exigeix la norma, el lògic és que es justi-
fiquin amb els comunicats de descans domiciliari sense 
incapacitat, com són els anomenats comunicats P-10 de 
24 o 48 hores, o nota mèdica de descans domiciliari.

Per la seva banda, la Comunitat de Castella i Lleó 
(OSAN 9/2013, 16 de gener, BOCIL 17-1-2013) ja s’ha 
adaptat a la disposició addicional 38a de la Llei 
17/2013, i estableix que no hi haurà lloc al descompte 
en nòmina quan es tracti de 4 dies d’absència al llarg 
de l’any natural, dels quals només tres podran ser con-
secutius, sempre que les absències estiguin motivades 
per una malaltia o un accident i no donin lloc a IT, si bé 
es precisa la justificació de les absències de conformitat 
amb les normes reguladores de jornada i horari.

A nivell de corporacions locals, els ajuntaments  
de Cabrils (BOPB de 8-3-2013) i de Rubí (BOPB de  
14-2-2013), ambdós de la província de Barcelona, de-
terminen que la indisposició per un temps inferior a 24 
hores només caldrà comunicar-la al cap de Servei, si bé 
aquesta previsió es va realitzar després del RDL 20/2012 
i no tant per la disposició addicional 38a de la Llei 
17/2013, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2013. ■
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