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1. OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
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1.1 Algunes dades

 Ofertes públiques des de 2011

 Límits als nomenaments de personal 
temporal

 Evolució del personal (permanent i 
temporal)
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1.1.1 Ofertes públiques i límits al nomenament de 
personal temporal des de 2011

LPGE Taxa de reposició aplicables a 

l’administració local

Nomenaments de personal 

temporal

2011 10% general, 30% corporacions de 
menys de 20.000 habitants i les 
que tinguin competències 
educatives respecte de 
funcionaris docents (No A)

Necessitats urgents i i 
inajornables. Computen per taxa 
de reposició interins per vacant

2012

10% només per sectors concrets 
(2012 No A; 2013-2014 A per AGE)

Necessitats urgents i inajornables. 
Sectors, funcions i categories 
prioritàries o que afectin el 
funcionament de serveis públics 
essencials

2013

2014

2015 50% només per sectors concrets. 
(A)

2016 100% només per sectors concrets 
(A). 50% general (No A)

2017 100% només per sectors concrets 
(A). 50% general (No A). 90% 
consolidació per sectors (No A)

Necessitats urgents i inajornables
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1.1.1 Ofertes públiques i límits al nomenament de 
personal temporal des de 2011

 Funcions de l’“Acumulació”

1) Reforç de la potestat 
d’autoorganització

2) Mesura d’eficàcia de la norma
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1.1.2 Evolució del personal
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1.1.2 Evolució del personal

11



1.1.2 Evolució del personal

DADES OCUPACIÓ TEMPORAL 2016 2015 2014 2009 2004

Funcionaris interins Admin. 
Local 21,08% 20,33% 17,39% 17,61% 13,83%

Laborals temporals Admin. 
Local 26,81% 25,72% 24,14% 25,11% 21,13%

Temporals Admin. Local 24,52% 23,58% 20,77% 22,45% 18,51%
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(Font: Banc de Dades d’Ocupació Pública de Catalunya)



1.1.3 Evolució del personal: una primera 
aproximació

 Entre 2011 i 2016 el personal augmenta 2.254 efectius.

 En tota la sèrie 2011-2016 el personal permanent es redueix en 
1.657 persones

 El personal temporal augmenta en 4.000 persones.

 Què reflecteixen les dades?

 Conseqüències a efectes d’oferta pública d’ocupació
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1.1.3 Evolució del personal: una primera 
aproximació
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1.1.3 Evolució del personal: una primera 
aproximació
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1.2 Oferta 2018: LPGE
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ART 19

100% de taxa de reposició per AAPP que
hagin complert:

→ objectiu d’estabilitat pressupostària

→ objectiu de deute públic (per AALL, 
límits de deute els fixats per LPGE o 
legislació hisendes locals)

→ regla de la despesa



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 +8% (+2 extra AALL%) de taxa de 
reposició addicional per AAPP en:

→ àmbits o sectors que requereixin reforç (sempre
en el marc de l’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera)

→ Preferentment per



1.2 Oferta 2018:LPGE
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 100% de taxa de reposició per AAPP que
no hagin complert regles anteriors. 
“Sectors i àmbits”:

 Administraciones Públicas con competencias educativas para el 
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
en relación con la determinación del número de plazas para el 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes

 Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de 
las plazas de personal estatutario y equivalente de los servicios de 
salud del Sistema Nacional de Salud



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 100% de taxa de reposició per AAPP que
no hagin complert regles anteriors:

 Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el 
fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de 
Seguridad Social, y de control de la asignación eficiente de los 
recursos públicos

 Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la 
gestión de los recursos públicos



1.2 Oferta 2018:LPGE
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 100% de taxa de reposició addicional per 
AAPP que no hagin complert regles
anteriors:

 Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de 
los servicios sociales

(llei I reglament de serveis socials I pla estratègic de serveis socials)

 Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y 
políticas activas en materia de empleo

 Plazas de seguridad y emergencias



1.2 Oferta 2018:LPGE
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 100% de taxa de reposició addicional per 
AAPP que no hagin complert regles 
anteriors:

 Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios 
del servicio de transporte público

 Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

 Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 75 % taxa de reposició en els àmbits no 
previstos anteriorment (+ 5% per sectors 
prioritaris)

 5% addicional per municipis que hagin 
prestat més serveis en algun dels 
exercicis 2013 a 2017, per augment de 
població.



1.2 Oferta 2018:LPGE
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 115% taxa de reposició cossos i forces de 
seguretat, inclòs policia local.

 (+ totes les baixes a conseqüència
de l’avançament de l’edat de 
jubilació)



1.2 Oferta 2018:LPGE

24

 Taxa especial habilitats:

de fins un 30 % de les places dotades
pressupostàriament, que es trobin vacants, 
corresponents a les subescales en què el percentatge
de places ocupades de manera interina o accidental 
superi el 8 %

INFORMES HISENDA

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas Tematicas/funcion publica/Paginas/Informes-en-materia-de-funcion-publica-local.aspx


1.2 Oferta 2018:LPGE
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 Taxa especial militar de tropa i
marineria:

Les administracions poden convocar, sense que 
computin a efectes de taxa de reposició, places de 
personal fix que s’adrecin exclusivament a militars
professionals de tropa i marineria, amb les condicions
i requisits que s’especifiquen a l’apartat 10 de l’art. 
19.U



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 Càlcul de la taxa:

→ No prestació de serveis i no reserva del lloc de 

treball

→ Nous fixos incorporats a l’administració (no 
compten els provinents d’OPO)

 Places absolutament necessàries? (p. ex. Creació
de la plaça de secretari-interventor)



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 No computen en la taxa de reposició:

→ Els que provinguin d’OPOs anteriors

→ Els que hagin reingressat sense reserva

 No computen dintre del límit màxim de places:

→ places convocades per provisió mitjançant 
promoció interna

→ Indefinits no fixos declarats mitjançant 
sentència



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 Acumulació de taxa:

→ de sectors i col·lectius prioritaris a sectors i

col·lectius prioritaris,. Es consideren prioritaris arts. 
19.u.3 i 19.u.5

→ de sectors i col·lectius no prioritaris a sectors i
col·lectius prioritaris

→ Per AALL indistint si : estabilitat, deute públic, regla
de la despesa i deute financer amortitzat



1.2 Oferta 2018: LPGE
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 Acumulació de taxa:

Exemple: taxa dóna 3 peons brigada (75%). Vull
acumular a TAG (100%)

3* 100% = 3. Tres places.

3*0,75% = 2,25. Dues places.

→ acumulem la taxa al sector i després li apliquem el 

percentatge!

Motius: interpretació finalista i lògica.
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 CCAA han de remetre al Minhap 
certificació d’altes i baixes per calcular 
taxa de reposició

 OPO a aprobar abans de finalitzar l’any.
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 Supòsits específics: societats mercantils 
publiques i EPEs, fundacions i consorcis 
públics

→ Si gestionen serveis públics o realitzen 
activitats de l’art. 19.u.3, 100 %

→ EPEs i SMP: Si han tingut beneficis 2 dels 3 
últims exercicis: 100%. 

→ 75 % en la resta de casos.

→ Taxa addicional del 5%

→ EXCEPCIO ESTAT!
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 Supòsits específics: societats mercantils 
publiques i EPEs, fundacions i consorcis 
públics

→ SMP, EPEs i Fundacions: relacions 
preexistents i àmbits amb dificultats de 
cobertura.

→ Consorcis: només àmbits amb dificultats de 
cobertura



1.3 Criteris jurisprudencials OPE
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Inclusió de les places ocupades per 
interins. STC 82/2017; STS 21/04/2017

◦ Art 19.cuatro (no bàsic) !!!

Caducitats de les ofertes públiques

(interlocutòria del TS de 21.3.2017)

Creació de places per ser ocupades per 
interins, STSJ d'Astúries de 24 d'abril de 
2017, recurs 61/2017

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersTC/RSTC82_2017.pdf
http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersTS/RSTS1688_2016.pdf
http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersTSJ/RSTSJ61_2017.pdf


1.3 Criteris jurisprudencials OPE

34

Inclusió de les places ocupades per 
interins. STC 88/2016

http://cemical.diba.cat/butlleti/fitxers/Butlleti_131/num131_juliol2016.pdf


1.3 Criteris jurisprudencials OPE
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Mèrits com a interins o funcionaris de 
carrera. STJUE C-156/15 y 596/14. 
Interessant STSJ Extremadura 19 de 
febrer de 2015.

Situacions de no prestació de serveis i 
discriminació (reduccions de jornada, 
excedències per cura de fills...)



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 “Se autoriza una tasa adicional para la estabilizacio ́n de 

empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza

estructural que, estando dotadas

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma 

temporal e ininterrumpidamente al menos en los 

tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en 

los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios

de administracio ́n y servicios generales, de 

investigacio ́n, de salud pública e inspeccio ́n médica asi ́

como otros servicios públicos. En las Universidades

Públicas, so ́lo estará incluido el personal de administracio ́n y 

servicios



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 A coordinar pels departaments ministerials 
competents. OPO a aprobar i publicar entre 
exercicis 2018 i 2020. 

 Taxa de cobertura temporal de places que es 
trobin en processos d’estabilització s’ha de 
situar per sota del 8% al final del període.



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 Pot ser objecte de negociació en cada àmbit. 
Es poden articular mesures de coordinació 
entre administracions.

 No es pot derivar increment de la despesa.

 S’ha de certificar al MINHAP les places 
ocupades temporalment en cada àmbit 
afectat.



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 SMP, EPEs, Consorcis i Fundacions: mateix 
esquema. 2018-2020.

Però: no parla de negociació, mesures de 
coordinació, ni de certificació de les places 
ocupades al Ministeri, ni objectiu del 8 %



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 Obligatori convocar? “se autoriza”

 Que entenem per places estructurals? Sentits 
formal i material.

 Tot el període d’ocupació ha d’haver estat en 
plantilla I RLLT en tractar-se d’una plaça 
estructural? Els “fora de plantilla”.

 Diferències LPGE 2017, 2018 I EBEP DT4a



1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 Interrupcions del vincle? Continuïtat essencial 
(doctrina laboral, entre altres )

 Plaça ocupada per diverses persones. 
Elements objectiu i subjectiu.

 Temari normativa bàsica?

 Mèrits en OPO “normal” vs “consolidació”, en 
especial serveis prestats i experiència 
professional

http://ignasibeltran.com/2016/05/16/unidad-esencial-del-vinculo-69-dias-no-la-rompe-sts-26-2-16-y-requisitos-para-la-unificacion-de-doctrina-sts-14-4-16-estatuto-trabajadores/


1.4 Consolidacions 2018: LPGE
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 STS 10 de juny de 2015 i STS de 25 de març de 
2013:

→ s’han de valorar les funcions 
efectivament desenvolupades per l’aspirant.

→ es diferencien les administracions per 
les competències que tenen.

→ però si hi ha d’aparença d’igualtat? STS 
15 de juliol de 2015 

Ex.: TAG d’un ajuntament del costat que es 
presenta al nostre ajuntament.



1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
Jurisprudència.

43

 “Rescatar”; “treure la pols” (disseny de 
convocatòries). STC 107/2003:
◦ “La finalidad de consolidar el empleo público temporal no puede 

considerarse a priori constitucionalmente ilegítima, ya que pretende 

conseguir estabilidad en el empleo para quienes llevan un periodo más o 

menos prolongado de tiempo desempeñando satisfactoriamente las tareas 

encomendadas, ni por tanto lo será tampoco la previsión de valorar en la fase de 

concurso los servicios prestados como experiencia previa del personal afectado. La 

valoración como mérito de la antigüedad o experiencia previa no puede estimarse, 

pues, como una medida desproporcionada, arbitraria o irrazonable con relación a esa 

finalidad de consolidación del empleo temporal y, aunque efectivamente establece una 

desigualdad, ésta viene impuesta en atención a un interés público legítimo y no 

responde al propósito de excluir a nadie de la posibilidad efectiva de acceso a la 

función pública.

 Aplicable doctrina de la taxa de reposició
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 Doctrina constitucional: valoració com a únic 
mèrit dels serveis prestats. El límit d’allò que 
és tolerable. Les proves restringides. El màxim 
del “31,57%”

◦ STC 12/1999. Avala no desproporcionat:

 40% de fase de  concurs - 0,30 punts/mes mateixa AAPP

 15% de fase de concurs - 0,10 punts/mes altres AAPP mateixa 
CCAA

 10% de fase de concurs - 0,05 punts/mes altres AAPP.

(Ull! Proves per un sol cop!)



1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
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 Doctrina constitucional: valoració com a únic 
mèrit dels serveis prestats. El límit d’allò que 
és tolerable. Les proves restringides. El 
“31,57%”.

◦ STC 107/2003: accepta serveis prestats 
exclusivament a l’administració convocant. Deriva 
de consolidació LPGE de 1997. 40 punts (+ 5 tit. Sup. 
a exigida + 100 examen: 27,58 % en mèrits). Model 
“145”.

◦ 164 de 1.077 sense “mèrits”.
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 Doctrina constitucional: valoració com a únic 
mèrit dels serveis prestats. El límit d’allò que 
és tolerable. Les proves restringides. EL 
“31,57%”

◦ STC 83/2000 (modalitat accés lliure!): accepta 
serveis prestats, però també hi ha mèrits per 
experiencia en sector privat! 31,57%.

19 punts: 10 examen, 6 exp prèvia, 2 expedient 
acadèmic i 1 per “altres”



1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
Jurisprudència.
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 Concursos oposició: lleis del Principat 
d’Astúries (1985), del País Basc (1989), de 
Galícia (2008), d’Andalusia (2002) 
d’Extremadura (2015,) Decret 28/1986 
Generalitat.



1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
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 Consolidació de secretaris-interventors 2007 i 
el cas de l’ajuntament de Madrid.

 S-I: Ordre APU/244/2007. 145 punts

◦ 100 punts exercicis (60 pràctic, 40 teòric).

◦ 40 punts de serveis prestats exclusivament en la 
subescala secretaria-intervenció.

◦ 5 punts per formació.

◦ Validada per STS de 22/10/2012

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6533622&links=Orden%20APU%2F244%2F2007&optimize=20121112&publicinterface=true


1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
Jurisprudència.
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 Ajuntament de Madrid.

STSJ de Madrid d'1 d'octubre de 2010, recurs 478/2010
Consolidació d'ocupació temporal: excessiva valoració dels 
serveis prestats a l'administració que va convocar el procés

STSJ de Madrid de 20 de desembre de 2017, recurs 214/2017
Procés de consolidació d'ocupació temporal convocat per 
un ajuntament: correcta determinació de la puntuació dels 
mèrits segons l'administració pública en què s'haguessin 
prestat serveis



1.5 Consolidacions 2018: LPGE. 
Jurisprudència.
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 Ajuntament de Madrid.

En contra: STS 8 de juny de 2005, recurs 2295/2002 

http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersTS/RSTS2295_2002.pdf


1.6 Interins.
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“No se podrá proceder a la contratación de 
personal temporal, así como al nombramiento 
de personal estatutario temporal y de 
funcionarios interinos excepto en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables”



1.7 Resum
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 Entre un 115 % de màxim pels que han complert 
requisits i un 85-110% pels que no.

 Atès que la definició de taxa de reposició està 
lligada a escenaris anuals (recordem 2011-2017), 
restitució de personal de 2016 a 2017, i de 2017 a 
2018 (la pèrdua 2011-2015 no es recupera).

 Però si hem ocupat places estructurals el període 
31 de desembre 2013 fins avui amb interins, 
recuperem part de l’ocupació estable (fora 2011-
2013)



1.8 Relació OPE-consolidació
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 LPGE 2017 i LPGE 2018:

 Si no hem activitat consolidacions ni 
OPE de 2017?

◦ (taxa estabilització 90% per sectors concrets 
2017 Vs taxa estabilització per TOTS 100% 
2018)

◦ (OPES 100% per sectors + 50% general 2017 
Vs 100 % general/per sectors + 75 % general)



2. JORNADA
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2. Jornada
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DA 144 LPGE
→“Jornada de trabajo general en el sector público”: 
còmput anual de 37,5 h. (sens perjudici “jornades
especials”)

→“No obstante lo anterior”:

→cada AAPP pot establir en calendaris, prèvia negociació, 
“jornades ordinàries” diferents de la “general”

→O repartiment de jornada segons peculiaritats de 
funcions, tasques i àmbits, en atenció especial a jornades
a torns, nocturnes o especialmente penoses.

→Sempre que: objectius d’estabilitat, deute públic i regla
de la despesa.



2. Jornada
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DA 144 LPGE
→“No obstante lo anterior”:

→No pot afectar al compliment del 8%.

→Per EELL, regulació estatal de jornada i horari, 
caràcter supletori en tant s’aprovi una de propia.

→Mateix règim per entitats dependents.

→Sense efecte allò negociat i vigent que
contradigui



2. Jornada
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 Jurisprudència sobre jornada anual
“tradicional”: invariable (art. 94 LRBRL)

PRE-EBEP POST-EBEP

STS de 18 de gener de 
2010, recurs 4228/2006

STS de 20 de març de 
2018,  recurs 2747/2015
(prové de STSJ de 
Canàries de 13 de febrero
de 2015, pronunciament
sobre jornada no 
recorregut)

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5037091&links="4228/2006"&optimize=20100211&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8337305&links="2747/2015"&optimize=20180403&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7467777&links="estimar parcialmente el recurso interpuesto por la comunidad autonoma contra el acuerdo adoptado por el pleno del ayuntamiento de icod de los vinos"&optimize=20150916&publicinterface=true


2. Jornada
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 “Suspensió” / “derogació implícita” art. 
94 LRBRL?

◦ No utilitza fórmula “con vigencia indefinida”



2. Jornada

59

 Sentències declarant inconstitucional la 
jornada de 35 hores (l’última, recent):

STC 142/2017 (jornada laboral personal 
CCAA Andalusia)



2. Jornada
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 Prèvia negociació, borsa de fins un 5% 
d’hores de lliure disposició acumulables 
entre si i recuperables, de la  jornada 
anual:

◦ (Estat → 1642 hores. 5% = 82,1 hores).

 Conciliació: cura i atenció de persones 
grans, discapacitats, i fills menors, en els 
termes que s’estableixin



2. Jornada
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 Cada AAPP ha de regular període de 
temps en que es genera possibilitat de 
fer-ne ús, límits i condicions 
d’acumulació i termini per recuperació.

 En cas de fills menors o discapacitats, es 
pot establir sistema de jornada 
contínua.



2. Jornada
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 Absentisme. DA 54, titulada

“ Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas 
y organismos y entidades públicas 
dependientes de las mismas”.



2. Jornada
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 Pla de control, de difusió pública 
mitjançant portals de transparència

 Dades classificades per causa 
semestralment

 Concepte legal d’absentisme? 

 Article RCDP i art. 52 ET

 Causes de discriminació –p. Ex. 
Discapacitat-

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.25


3. RETRIBUCIONS
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3.1 Retribucions: fonament
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 Recordem!

 Percentatges globals d’increment, 
ppis d’igualtat i solidaritat CE.

 Títols: direcció acitivitat econòmica
general (149.1.13 CE, STC 26/2016) i
coordinació hisendes (art. 156.1 CE, 
STC 99/16)

 No increment per les 
administracions (STC 88/16).



3.1 Retribucions: fonament
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 Excepcions segons el propi Minhap:

 Creació de plaça de secretaria a 
temps parcial (informe 2.2)

 Creació de plaça de Tresoreria
(informe 2.3) – STS 11 de maig de 
2015

http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Informes_FPlocal/Repertorio DEF 29_11_17.pdf
http://www.hacienda.gob.es/AreasTematicas/FuncionPublica/Informes_FPlocal/Repertorio DEF 29_11_17.pdf


3. Retribucions: art. 18 LPGE
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 Augment màxim d’1,5 % (efectes 1 de 
gener)

 Més 0,25 % (efectes 1 de juliol)

→Acord del Consell de Ministres de 
13.07.2018 (jugant sobre segur)

Sou i triennis es queden a 1,5%?

BOE i taules Estat

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20180713.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10123
http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/CostesPersonal/EstadisticasInformes/Paginas/RetribucionesPersonalFuncionario.aspx


3. Retribucions: art. 18 LPGE
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 Increment addicional del 0,2-0,3 % per 
“entre d’altres”

Implantació de 
plans o 

projectes de 
millora de la 

productivitat o 
eficiència

Revisió del 
complement 
específic en 

llocs amb 
funcions 

equiparables

Homologació 
de 

complements 
de destió

Aportació a 
plans de 
pensions
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 Plans de pensions: es poden efectuar
aportacions dintre dels límits a 
l’augment en despesa de personal

 Taules de sou bàsic I triennis funcionaris
ja incorporen l’1,5 % addicional i és bàsic: 
no potestatiu

 A diferència del personal laboral, on tot 
és potestatiu.
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 Recordem!

 STC 88/16:
“Resulta, por tanto, que estos preceptos, al establecer 

estas limitaciones, están impidiendo cualquier gasto 
en materia de personal que conlleve un incremento 
global de la masa retributiva autorizada para 2015, 
por lo que debe concluirse que la norma 
autonómica, al permitir que en 2015 puedan 
ponerse en funcionamiento nuevos servicios 
públicos, aunque conlleven un incremento global 
del gasto de personal, está vulnerando la norma 
básica estatal que, con carácter general, prohíbe el 
incremento global de la masa retributiva durante 
este año”
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 STC 88/2016

 Errònia per:

 Normes sobre incorporació de personal 
temporal

 Termes d’homogeneïtat: conceptes 
retributius

 Legislació de crisi

Úniques excepcions: adecuaciones retributivas que, con 
carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del 
número de efectivos asignados a cada programa o por el 
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
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 Acords/pactes que superin els increments: 
inaplicables.



4. SEGURETAT SOCIAL
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4.1 Cotitzacions 
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 Topall màxim +52 euros.

 Mateixes quanties dels tipus de cotització

 DA 164ª: tipus addicional de cotització per a la 
policia local, del 10,60 % (8,84 % a càrrec dels 
ajuntaments, 1,76 % del funcionari). A l’espera de 
reglament.



4.2 Incapacitat temporal (DA 
54ª) 
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 Totes les AAPP (RD de l’Estat)

 Règim general: complement que, sumat al de la 
SS, arribi fins 100 % de retribucions fixes del mes 
d’inici de la IT (no de l’anterior).

 Què són “fixes”? STS 28 de febrer de 2018, sobre 
retribucions en vacances –ordre social-

 Podem establir-se diferents escenaris retributius

 Tracte retributiu més favorable per gestants i 
contingències professionals.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10757.pdf
http://cemical.diba.cat/sentencies/fitxersTS/RSTS16_2017.pdf


GRÀCIES!
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