NOVETATS INCAPACITATS LABORALS
TRANSITÒRIES
En relació al cobrament del 100% de les retribucions en el cas de baixes laborals per
incapacitat temporal per hospitalització, intervenció quirúrgica així com les derivades de
processos oncològics, atesa la inactivitat de l’administració, en data 8 d’abril de 2013
varem publicar un comunicat per tal d’informar de la necessitat de registrar la sol·licitud
de justificació del dret a percebre el complement.
Finalment i després d'aquest retard injustificable en data 9 d’abril de 2013 la Secretaria
d’Administració i Funció Pública ha publicat la Instrucció 1/2013 que estableix els criteris i
el procediment per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica d’incapacitat
temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seu organismes
autònoms.
La Direcció General de la Policia ha elaborat el model de sol·licitud del complement
retributiu (DAD 83), per la qual cosa des del serveis jurídics del CAT aconsellem que els
moss@s afectats ompliu el DAD 83 encara que hagueu presentat una sol·licitud
anterior.
El termini de presentació de sol·licitud del complement retributiu i de la documentació
justificativa per les baixes en les que concorrin aquests supòsits i compreses entre el
15/10/2012 al 22/03/2013 finalitza el proper 21 de juny de 2013.
Un altre despropòsit i manca de sensibilitat de l'Administració és el termini de pagament
que es dóna la Funció Pública establint un termini màxim de 3 mesos a comptar a partir
de la data de presentació de la sol·licitud per tal abonar les quantitats corresponents.
Recordeu que aquestes millores són per als supòsits d’hospitalització, intervenció
quirúrgica o processos oncològics. A continuació us adjuntem tant el DAD 83 com la
Instrucció i la Nota publicada a la Intranet.
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CATalunya, 12 d'abril de 2013

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres
dades seran incorporades al fitxer Sistema d’informació de personal del qual és responsable la Secretaria d’Administració i Funció
Pública . La finalitat és tractar i gestionar les dades personals, econòmiques i laborals del personal que presta serveis a
l’Adminsitració de Catalunya. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant unescrit adreçat al
Servei de Registre de Personal (Plaça Catalunya, 20, 08002 Barcelona. www.gencat.cat/governació
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Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies
excepcionals
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom
Unitat/Grup

Versió 04/13

Àrea

Divisió / Regió Policial

Telèfon
Comissaria General / Subdirecció

Exposo
Que tal com queda acreditat amb la documentació que acompanyo adjunta a aquesta sol·licitud, he romàs en situació
d’incapacitat temporal amb la concurrència excepcional (hospitalització, intervenció quirúrgica, procés oncològic, embaràs,
violència de gènere) que donen lloc a que es millori el complement d’incapacitat temporal fins al 100% de les retribucions.

Declaro
Sota la meva responsabilitat que són certes les dades i la documentació consignades en aquesta sol·licitud.

Sol·licito
Que es millori el complement d’incapacitat temporal fins al 100% de les retribucions, atesa la concurrència de
circumstàncies excepcionals.

Municipi i data

DAD 83

NIF

Signatura

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia
INSTRUCCIÓ 1/2013, PER A L’APLICACIÓ DE LES MILLORES DE LA PRESTACIÓ
ECONÒMICA D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
(10.4.2013)
El Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de 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, amplia els casos excepcionals
d’incapacitat temporal en què els empleats públics podran veure complementades les
seves retribucions fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien
el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
El Decret llei reconeix els supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica i processos
oncològics com a excepcions en què els empleats públics percebran la totalitat de la retribució
en cas d’incapacitat temporal. Aquestes excepcions se sumen a les ja reconegudes en el
Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, que són les incapacitats temporals que es produeixin
durant l’embaràs, així com les motivades per situacions de violència de gènere
degudament acreditades.
La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha aprovat la Instrucció 1/2013, que estableix
els criteris i el procediment per a l’aplicació de les millores de la prestació econòmica
d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els
seus organismes autònoms.
La Instrucció 1/2013, per tal de facilitar la gestió dels processos d’incapacitat temporal i
l’actuació del personal afectat:


Recull els cinc supòsits excepcionals que donen dret a la plenitud retributiva:
 Embaràs
 Violència de gènere
 Hospitalització
 Intervenció quirúrgica (si requereix repòs domiciliari i deriva de tractaments
inclosos en la cartera bàsica de serveis del sistema nacional de salut)
 Processos oncològics

Estableix un model de sol·licitud del complement retributiu (DAD 83) corresponent i el
procediment per al seu reconeixement
 Dóna criteris aplicables per a la casuística que pugui suscitar-se

Estableix els supòsits de regularització de la nòmina en els mesos posteriors al de la
incapacitat
 Estableix l’aplicació retroactiva d’aquestes millores (del 15/10/2012 al 22/03/2013) en els
supòsits excepcionals d’hospitalització, intervenció quirúrgica o processos oncològics. Així
mateix estableix els terminis de presentació de la sol.licitud del complement retributiu i de la
documentació justificativa (del 22/03/2013 al 21/06/2013) i estableix el termini màxim de 3
mesos a comptar a partir de la data de presentació de la sol.licitud per tal que l’Administració
aboni les quantitats corresponents

Servei de Suport i Planificació de Personal
Subdirecció General de Recursos Humans
Barcelona, 11 d’abril de 2013

