BAIXES: ARA!!
A la pregunta recurrent: Què passa si ara em poso de baixa?
La resposta és que fins que la Generalitat no desenvolupi el RDL
20/2012 i com a màxim el 14 d’Octubre del 2012, els primers 90
dies es cobra el 100%, com s’ha fet tota la vida.

I per què el 14 d’octubre?
Perquè el REAL DECRETO que modifica les prestacions de les baixes, ILT,
es va publicar al BOLETÍN el 14 de juliol (Veure comunicat
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/retalladaEXTRACTE.pdf ), i tot i què en la seva
disposició transitòria 15ª no deia res concret sobre els terminis a
determinar en referència a l’article 9è que especificava les modificacions,
els mínims i màxims de les quantitats a cobrar. El mateix dia es va publicar
una “Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la ompetitividad”. En aquesta correcció sí que rectifica la disposició
transitòria 15ª i dóna fins a tres mesos (màxim 14 d'octubre)
perquè l’Administració catalana pugui complementar els mínims
dins uns màxims, si no fa res ens quedem amb els mínims.

A efectes pràctics:
Mentre la Generalitat no desenvolupi el RDL 20/2012
Si un agent es posa de baixa i com a màxim fins el 14 d'octubre cobra el 100% del
1r al 3r dia, del 4t al 20è i del 21è al 90.
En canvi, una baixa a partir del 14 d'octubre, si la Generalitat no aplica els màxim
del Decret del 1r al 3r dia no cobraria res, del 4t al 20è cobraria el 60 % i a partir
del 21è cobraria el 75%.
Per tant, un agent que tingui la mala sort d'agafar una malaltia comuna després
del 14 d'octubre li espolien molta pasta. En canvi, si un agent agafa la malaltia
comuna abans del 14 d'octubre no li prenen res!!!!

Fonts oficials:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
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