
 

Proposta d’Acord sobre el nombre màxim d’hores anuals d’absència al treball retribuïdes per 

malaltia sense situació d’incapacitat temporal 

 

L’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va alterar substancialment les 

bases sobre les quals s’articulava el règim de millores directes a la prestació econòmica 

d’incapacitat temporal i va fer necessària l’adaptació de la normativa aplicable sobre aquesta 

matèria al personal al servei de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així 

com de les universitats públiques catalanes.  

Fruit d’aquesta necessitat es va aprovar el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre 

millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, 

que modificava el règim previst en la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de 

març, de mesures fiscals, financeres  i administratives i de creació de l’impost sobre les estades 

en establiments turístics. 

Posteriorment, el Decret llei 2/2012 va ser esmenat pel 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. D’acord amb les bases dictades al Reial decret llei 20/2012, regula les 

millores de la prestació econòmica destinades a completar la prestació per incapacitat 

temporal per contingències comunes, així com els supòsits excepcionals que requereixen una 

atenció especial i que aconsellen la percepció del cent per cent de les retribucions dels 

empleats públics en el cas d’incapacitat temporal.   

Per tant, les universitats catalanes, incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 20/2012, 

de 13 de juliol, i el Decret llei 2/2012, de 25 de setembre, apliquen les mesures de millora de la 

prestació econòmica d’incapacitat temporal de forma equivalent al personal de l’Administració 

de la Generalitat. 

Així mateix, la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de pressupostos de l’Estat per al 

2013, sobre el descompte en la nòmina dels empleats públics per absència al treball per 

malaltia o accident que no doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, estableix en el seu 

punt primer: 

“L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a una situació 

d’incapacitat temporal, per part del personal al qual es refereix l’article 9 del Reial decret llei 

20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 

competitivitat, comporta l’aplicació del descompte en nòmina previst per a la situació 

d’incapacitat temporal, en els termes i condicions que estableixi respecte al seu personal 

cadascuna de les administracions públiques.” 



Recentment, la representació de la Generalitat de Catalunya ha proposat a la Mesa General de 

Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat (MEPAG), entre altres 

mesures, “establir 30 hores l’any d’absències per motius de salut sense descompte en nòmina i 

possibilitar agafar un nombre d’hores tal que impliqui el gaudi de dos dies consecutius”. 

L’Ordre HAP/2802/2012, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29.12.2012), ha establert per 

al personal al servei de l’Administració de l’Estat en quatre dies al llarg d’un any natural el 

nombre màxim d’absències justificades al treball per motius de salut, i que no donin lloc a 

incapacitat temporal,  sense descompte en nòmina.  

Cal definir, doncs, uns criteris comuns del sistema universitari públic a l’hora d’establir el 

nombre d’hores anuals d’absències per motius de salut sense descompte en nòmina, i que no 

donin lloc a incapacitat temporal, que garanteixi una aplicació homogènia de les condicions 

laborals del personal al servei de les universitats públiques catalanes. 

Amb aquest objectiu es presenta a tràmit de negociació la proposta d’actuació següent: 

1. Establir en 30 hores el límit d’hores anuals d’absències justificades al treball per motius de 

salut, i que no donin lloc a incapacitat temporal, sense descompte en nòmina.  

 

2. Les hores d’absència al treball que superin el límit anterior, comportaran la mateixa 

deducció prevista per la normativa vigent per als tres primers dies d’incapacitat temporal, 

sempre que no es superin els tres dies hàbils consecutius d’absència. A partir del quart dia 

hàbil consecutiu d’absència s’aplicarà allò previst per a les absències no justificades al 

treball en la normativa reguladora de la deducció proporcional de retribucions. 

 

3. En el cas que la MEPAG per al seu àmbit d’actuació incrementi el límit d’hores anuals 

abans esmentat, i amb la finalitat d’equiparar les condicions de treball del personal al 

servei de les universitats públiques catalanes amb el personal al servei de l’Administració  

de la Generalitat de Catalunya, s’establirà, si escau, aquest nou límit d’hores anuals 

d’absències justificades al treball per motius de salut, i que no donin lloc a incapacitat 

temporal,  sense descompte en nòmina.   

 

4. Aquestes absències es comunicaran i justificaran d’acord amb el que prevegin els 

procediments interns de cada universitat. 

 

5. Els òrgans de govern i direcció que tenen atribuïdes funcions en aquest àmbit material, en 

el marc d’autonomia de cada universitat, promouran les actuacions necessàries per 

implementar aquests criteris. 

 

 


