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Continuant amb les retallades procedents de la Llei de mesures... així com també amb el 
criteri de perjudicar aquells que es troben en una situació més vulnerable, el partit del 
Govern, a través del Parlament, elimina el dret a percebre la totalitat de les retribucions a 
aquelles persones que estan en situació de baixa alhora que ens retira el dret a la reducció 
retribuïda de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys. Tot això amb la participació 
d’un partit cristià  (on és la caritat de qui perjudica els malalts?) que assegura defensar la 
família (on és la conciliació familiar?) 

 
 
6. Pèrdua del dret a percebre la totalitat de les retribucions en cas de baixa 
(Disposició addicional sisena, apartat 1) 
 
...se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al reconeixement de millores 
econòmiques directes destinades a completar la prestació per incapacitat temporal per 
contingències comunes del règim de previsió social aplicable. 
 
Això suposa que, en cas de baixa, ja no es percebrà el 100% de les retribucions sinó el 
80% de les bàsiques i el 75% de les complementàries 
 
Durant els 3 primers mesos de baixa però, la Generalitat no pot retallar el dret a 
percebre el 100% de les retribucions atès que, afortunadament per nosaltres, l’Estat, que 
té competències en la matèria, així ho ha establert (article 21.1.a. del Reial Decret 
Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, d’aplicació a nosaltres en virtut del que disposa la 
disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre):  
 
Durante los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas y de las 
retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las que le 
correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en esta 



situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos 
presupuestarios por los que se venían percibiendo dichas retribuciones. 
 
Volem recordar aquí que la intenció inicial era retallar també aquests 3 primers mesos, 
però algun subdirector dels que dissenyaven les retallades se’n va adonar que no tenien 
competències per fer-ho. 
 
Aquesta situació però, aviat canviarà. El Programa Nacional de Reformas del Reino de 
España 20121, tramés a Brussel·les (recordeu que, tot i el que es digui, estem 
intervinguts) juntament amb el Programa de Estabilidad 2012-20152, estableix (pàgina 
93) dins l’apartat 19 anomenat Plan para reducir el absentismo de los empleados 
públicos:  
 
Modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de baja, 
modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de 
desempeñar con normalidad su trabajo. 
 
Que, dit en “roman paladino” vol dir que ens retallen també el 3 mesos en què cobrem 
el 100% de les retribucions. 
 
7. Pèrdua de reducció retribuïda de jornada per cura d’un fill menor de 12 anys 
(article 97 que modifica l’article 24 de la llei 8/2006) 
 
...les persones que per raó de guarda legal tenen cura directa d’un fill o filla menor de 
dotze anys poden gaudir d’una reducció d’un terç o de la meitat de la jornada, amb la 
reducció proporcional de retribucions. 
 
La redacció anterior deia: 
 
Les persones a les quals s’aplica aquesta llei poden gaudir d’una reducció de com a 
màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les 
retribucions per a tenir cura d’un fill o filla. 
 
Com es pot veure, si abans la reducció de jornada no comportava pèrdua de 
retribucions, ara sí que ho comporta ja que les retribucions es redueixen 
proporcionalment. 
 
Cal tenir en compte però que les reduccions de jornada atorgades amb anterioritat 
mantenen les seves condicions ja que ...es regeixen per la normativa vigent en el 
moment que es van autoritzar (disposició transitòria vuitena). 
 
S’ha acabat la conciliació familiar i altres subtileses per l’estil. Un partit, Unió, que viu 
del “cuento” de la religió i la família, no mira prim a l’hora de perjudicar quelcom tan 
bàsic com la promoció de la família a la que diu defensar. Qui vulgui estar amb els fills, 
que s’ho pagui. 
 
 

                                                 
1 http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/04/30/progreform.pdf  
2 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/FDFE992C-10EF-403C-B34C-
6F9BE1753F5B/201830/ECONOMIAProgramaEstabilidad.pdf  
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