
 RETRIBUCIONS 
per incapacitat temporal 

RECUPERACIÓ DE LES RETRIBUCIONS 
EN CAS D’INCAPACITAT TEMPORAL 

Les baixes de més de 5 dies i les malalties greus 
passaran a tenir una retribució del 100% 

Situacions remunerades al 100% (excepcions) 

 Intervenció quirúrgica o hospitalització, encara que la baixa s’iniciï en un moment anterior, sempre que 

correspongui al mateix procés patològic i no hi hagi hagut interrupció. 

 Tractaments de radioteràpia, de quimioteràpia i tractaments de naturalesa anàloga. 

 Les que tinguin l’inici durant l’estat de gestació o durant la maternitat i paternitat, encara 

que no suposin una situació de risc durant l’embaràs o de risc durant la lactància. 

 Malaltia greu que impossibiliti el desenvolupament normal del servei i baixes iguals o superiors a cinc 
dies. 

 Les derivades de situacions de violència de gènere. 

 Contingències professionals. Accident laboral, malaltia professional (nòduls), IT derivada de risc durant 

l’embaràs o durant la lactància natural. 

Situacions que no donin lloc a baixa mèdica Màxim de 3 dies 

 Màxim de 3 dies. En cas que es perllongui més de tres dies s’ha de presentar la baixa i tindrà els efectes econòmics 
descrits al segon requadre d’ençà del primer dia. 

 S’ha de justificar amb un certificat mèdic en un termini màxim de 48 h 

Absències per malaltia comuna o accident Dia 1. 100% Dies 2 i 3. 50% 

Les situacions descrites més amunt com a excepcions 100% tots els dies 

Situacions que donin lloc a una baixa mèdica 

Contingències comunes de fins a 4 dies (infectocontagioses, etc.) Dies 1 a 3. 50% Dia 4. 75% 

Les situacions descrites més amunt com a excepcions 

100% d’ençà del primer dia 

Funcionaris de carrera. A partir del dia 91è, hi ha 
una reducció de retribucions per part de MUFACE 

(entre el 10 i el 20%). Per arribar al 100% s’ha de 
demanar a la Conselleria que n’aboni la diferència. 

 


