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NOVA REGULACIÓ BAIXES 
PER MALALTIA COMUNA

REGULACIÓ

CAPÍTOL XXXVI
De la modificació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplega-
ment i aplicació de les disposicions incloses en el títol i disposicions concordants del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressu-
postària i de foment de la competitivitat.

Article 172
Es modifica l’article 6 del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desple-
gament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressu-
postària i de foment de la competitivitat, que queda redactat com segueix:

Article 6. Prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al 
servei de la Generalitat, organismes i entitats dependents i òrgans estatutaris.
 
4. Quan la situació d’incapacitat temporal derive de contingències comunes, i amb inde-
pendència que l’empleat afectat estiga acollit al Règim General o Especial de la Seguretat 
Social, inclòs el personal al servici de l’Administració de Justícia a què es refereixen els 
apartats 1 i 2 del present article, es complementarà durant tot el període fins al cent per 
cent de les retribucions en el cas que concórrega algun dels supòsits següents:

a) Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats 
assistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del 
Sistema Nacional de Salut.
b) Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Car-
tera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
c) Situacions de violència de gènere.
d) Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació 
de risc durant l’embaràs.
e) Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es re-
fereix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut 
pública o quan l’òrgan competent en matèria de salut pública en prescriga l’aïllament 
com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatò-
ria.
f) Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimen-
tària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i tras-
torn esquizoafectiu. Els supòsits de trastorn de la conducta greu seran els establits en 
els grups de codis CIE-9-MC que es determinen en la normativa de desplegament. 
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5. El que disposa el present article s’aplicarà als processos d’incapacitat que s’inicien des 
de l’1 d’octubre de 2012.

6. La normativa que, si escau, es dicte en desplegament del present article serà aplicable 
a tots els subjectes a què es refereix en el seu apartat 1, sense perjuí del que disposa la 
disposició addicional primera del present decret llei.

EFECTES ECONÒMICS
Els efectes d’aquesta nova regulació són des del dia 1 d’octubre de 2012. Per tant, totes 
les persones que s’han trobat en una situació d’IT derivada d’alguns dels motius de 
l’apartat anterior hauran de sol·licitar l’abonament de les retribucions que es van retin-
dre.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR JUNT  
AMB LA INSTÀNCIA
-Nòmina o nòmines on s’ha produït el descompte.
-Comunicat o comunicats mèdics de baixa.
-Informe facultatiu. 

EXCEPCIONS QUE DONEN DRET A COBRAR EL 100%  
DEL SOU PER MALALTIA COMUNA:
a) Hospitalització, inclosa la domiciliària i l’hospital de dia, que responga a activitats as-
sistencials compreses en la Cartera Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema 
Nacional de Salut.
b) Intervenció quirúrgica que responga a activitats assistencials compreses en la Cartera 
Comuna Bàsica de Servicis Assistencials del Sistema Nacional de Salut.
c) Situacions de violència de gènere.
d) Malaltia comuna durant l’estat de gestació, encara que no donen lloc a una situació de 
risc durant l’embaràs.
e) Malalties infectocontagioses que donen lloc a l’aplicació de les mesures a què es 
refereix la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut 
pública o quan l’òrgan competent en matèria de salut pública en prescriga l’aïllament 
com a conseqüència de la declaració i/o estudi d’una malaltia de declaració obligatòria.
f) Els trastorns següents diagnosticats per psiquiatria: trastorn de la conducta alimen-
tària, trastorn de la conducta greu, trastorn depressiu major, trastorn psicòtic i trastorn 
esquizoafectiu.


