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Acord col·lectiu signat sobre prestacions econòmiques en 
situacions d’incapacitat temporal 
 

 
 

D’una part, el Sr. Miquel Rey i Castilla amb D.N.I.38828475-J actuant en la seva 
condició de president en nom i representació de de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme sita al carrer Avinguda Ernest LLuch nº 32, 08302 de Mataró i  

 
D’altre part, els Sr. Vicenç Delos Cot, amb D.N.I 38767667-V en la seva condició 

de President del Comitè d’Empresa  de dita empresa i amb el mateix domicili a 
efectes de notificació,  

 
Ambdues parts es reconeixen capacitat bastant per assolir aquest ACORD fent 

constar que la representació legal dels treballadors ostenta la majoria suficient al 
òrgan de representació unitari dels treballadors per donar caràcter de validesa 
general a aquest pacte. 

 
I a aquests efectes 
 
 

DECLAREN 
 

Previ:-  L'article 9 del R. D.  20/2012, de 14 de juliol, estableix el marc a aplicar 
sobre el règim de prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 
personal al servei de les Administracions públiques, organismes i entitats dependents 
i òrgans constitucionals. En aquest sentit,  s’estableixen en l’ apartat segon aquelles 
situacions, condicions i límits sota les que es podrà complementar les prestacions 
que percep el personal. 

 
En l’article 16 del citat R.D. s’estableix que queden sense efectes els acords, 

pactes i convenis pel personal del sector públic definits en l’article 22 de la llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, dins els quals s’hi 
compta la Fundació TecnoCampus.  

 
Per tal d’establir el règim en què es complementaran les prestacions per 

incapacitat temporal del personal de la Fundació TecnoCampus i seguint allò 
establert en l’article 9.2 del R.D. 20/2012 de 14 de juliol, les parts ha arribat, als 
següents  

 
ACORDS 

 
 
PRIMER.-   La prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 

personal de la Fundació TecnoCampus es complementarà de la següent manera: 
 
Contingències comunes: 
 Fins el 3r. dia: 50% de les retribucions que s’hagin percebut en el mes 

anterior al de causar-se la incapacitat. 
 Del 4t. al 20è dia, ambdós inclosos: 75% de les retribucions que s’hagin 

percebut en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.. 
 Del 21è dia en endavant: 100 % de la retribució bàsica i de les retribucions 

complementàries. 
 
Contingències professionals: Complementada des del dia 0 fins assolir el 100% 

de la retribució bruta durant el període de baixa, corresponent a la suma del salari 
base, antiguitat, complement de destinació, complement específic i altres 
complements. 

Signat en data 30 de setembre de 2013 pels representants legals de la 
Fundació Tecnocampus i els representants del Comitè d’Empresa 
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Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda, es tindran en 

compte els dies transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal 
d’abonar el complement de la prestació d’acord amb la taula anterior. 

 
SEGON.-   La Fundació TecnoCampus abonarà el 100% del complement d’IT 

derivada de malaltia comuna o accident no laboral en els casos següents, considerats 
de caràcter excepcional i sempre que estiguin degudament justificats: 

 
 Hospitalització, que s’haurà de justificar mitjançant justificant del centre 

hospitalari que acrediti l’ingrés. 

 Intervenció quirúrgica (hospitalària o ambulatòria), que s’haurà de justificar 
mitjançant justificant del centre hospitalari que acrediti la intervenció quirúrgica. 

 Malaltia greu, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social, prenent com a 
referència l’annex de malalties greus contingut al Real Decret 1148/2011, de 29 de 
juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la 
prestació econòmica per tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia 
greu,  publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles 
actualitzacions que es puguin produir. 

 Malaltia infecciosa  que es pugui transmetre a la col·lectivitat per via 
respiratòria, com per exemple: varicel·la, escarlatina, rubeòla, meningitis, etc., i li 
doni la baixa mèdica el treballador no patirà cap descompte en les seves retribucions. 
Aquesta excepcionalitat també operarà quan les autoritats sanitàries facin avisos 
excepcionals que obliguin al treballador/a a romandre al seu domicili, com per 
exemple va succeir amb la grip A. Per acollir-se a aquests supòsits caldrà 
obligatòriament que el treballador/a ho acrediti conjuntament amb el document de 
baixa, mitjançant un justificant mèdic que digui que pateix una malaltia 
infecciosa que es pot transmetre per via respiratòria i no ha d'especificar quina atès 
que és informació personal confidencial.  

 Embaràs, que s’haurà de justificar mitjançant informe expedit per un 
facultatiu metge de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social. 

 Víctimes de violència de gènere, que s’haurà de justificar mitjançant informe 
dels serveis socials, policials o de salut que acreditin aquesta situació. 

 
 
TERCER.-  Aquest Acord tindrà vigència des de l’1 de setembre de 2013 i 

mentre sigui d’aplicació allò establert en el R.D 20/2012. En cas de que aquesta 
normativa sigui derogada, el present Acord perdrà la seva vigència i serà d’aplicació 
allò que determini el conveni laboral que sigui aplicable a la Fundació TecnoCampus 
en aquell moment. 

 
 
I per que consti i en senyal de conformitat es signa aquest ACORD a Mataró,  a 

30 de setembre de 2013. 
 

 
 


