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La nova situació en matèria d’Incapacitat Temporal deixa moltes qüestions pendents i és 
que, amb tanta follia retalladora, no tenen temps per altra cosa (deuen estar regulant els 
horaris i durada d’anar al wàter). 

 
4.7. Algunes qüestions pendents d’aclarir (o no tenen temps, o no tenen ganes, o no 
en saben) 
 
El citat Decret Llei, per variar, deixa moltes qüestions pendents d’aclarir quan, per la 
seva matèria, les hauria d’haver desenvolupat: 
 

- Que passa quan hi ha una recaiguda en la mateixa incapacitat? Torna a començar 
la baixa i tornes a cobrar el 50%? o bé es considera continuació de l’anterior i, 
per tant se segueix amb el complement per baixa que tocaria de sumar-se 
ambdós períodes de baixa? 

 
- Si el mes anterior a la baixa no s’ha percebut la totalitat de les prestacions (per 

exemple per vaga), la base per a la prestació serà la que teòricament s’havia de 
percebre o es comptarà allò efectivament percebut? 

 
- Si no hi ha acord sobre si es tracta d’una malaltia professional o comuna i s’ha 

iniciat el corresponent expedient per a esbrinar les causes, es percebrà el 100% 
com si fos malaltia professional o els percentatges corresponents per malaltia 
comuna? 

 
- De quina manera es calcularà el complement retributiu diari? 

 



- En casos d’intervenció quirúrgica i hospitalització, si aquestes es produeixen 
després d’uns dies de baixa, des de quan es percebrà el complement del 100%, 
des de la baixa o des de l’hospitalització o intervenció? (Tot això, quan 
finalment reconeguin el drets que reconeix el RDL a percebre el 100% en casos 
d’hospitalització i intervenció quirúrgica, ja que ara mateix, no ho estan fent. Per 
cert, estem preparant el corresponent contenciós sobre aquesta qüestió). 

 
- Quan es pensen detallar els casos excepcionals en els que hi ha dret apercebre el 

100% de les retribucions des del primer dia que preveu l’article 9.5 del RDL? 
 
Està clar, que aquest Govern només es posa les piles per tocar els nassos al seu 
personal, o per emetre Decrets Llei (ara que ja poden) de continguts minimalistes. 
 


