
institut ramon llull  barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) 934 67 80 00 / fax (+34) 934 67 31 67 / irl@llull.cat   www.llull.cat 

 

 

 

 

 

  

ACORD ENTRE L’IRL I EL COMITÈ D’EMPRESA SOBRE EL RÈ GIM DE MILLORES DE LA PRESTACIÓ 
ECONÒMICA D'INCAPACITAT TEMPORAL 
 
L’IRL i el Comitè d’Empresa,  
 

MANIFESTEN 
 
a) El DOGC núm. 7729, de 18 d’octubre, publica el Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment 
retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al 
personal del sector públic, que ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir el 19 d’octubre. 
 
b) Pel que fa a les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal (en endavant IT), al personal 
afectat se li reconeix un complement de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, derivada de 
contingències comunes i professionals, de fins el 100 per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es 
perceben el mes d’inici de la IT. 
 
c) L’àmbit subjectiu d’aplicació és de caràcter restringit doncs s’aplica només al personal funcionari, 
estatutari i laboral al servei de l’Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l’Institut 
Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu, i res disposa sobre les societats 
mercantils, fundacions i consorcis que formen part del sector públic de la Generalitat. 
 
Així doncs, a les entitats del sector públic participades totalment o majoritàriament per la Generalitat de 
Catalunya no els és d’aplicació automàtica el règim de millores de la prestació d’IT i aquestes entitats hauran 
d’estar al que s’acordi en la negociació col•lectiva sectorial o d’empresa. 
 
Amb la finalitat d’aplicar el règim de millores de la prestació d’IT al personal laboral de l’Institut Ramon Llull, 
ambdues parts, en la respectiva representació en la que actuen, lliure i voluntàriament 
 

PACTEN 
 
Que al personal laboral de l’Institut Ramon Llull se li reconegui, en la situació d'incapacitat temporal derivada 
de contingències comunes i de contingències professionals, un complement de la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien 
el mes d'inici de la incapacitat temporal. 
  
Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el lloc i data indicat a 
aquest Acord. 
 
Barcelona, 31 d’octubre de 2018 
 
Per l’entitat        Pel Comitè d’empresa 
 
 
 
Josep Marcé i Calderer       


