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1) El Real Decreto-ley 14/2012,
de 20 de abril, de medidas urgentes
de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo estableix que
no es cobriran amb substitució
externa els deu primers dies de
baixa (IT) del professorat.
Aquesta mesura es justifica per
tal com fins a hores d’ara,
s'havien estat abonant
íntegrament dos salaris per a un
sol lloc de treball mentre durés
la baixa. Una despesa que es
considera insostenible en
l’actual situació de crisi i que
amb aquest decret es pretenia
racionalitzar.

2) Amb posterioritat a aquest
RD 14/2012, el Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad,
establia una reducció de les
percepcions salarials dels
funcionaris en situació de baixa per
incapacitat temporal (IT) que es
concretava en els següents termes:
durant els tres primers dies en
situació d’IT, es percebrà només el
50% del salari; des del quart fins al
vintè, el 75%; finalment, a partir del
vint-i unè dia, el 100% de les
retribucions salarials.

3) Entenem que aquest Real
Decreto 20/2012, esmentat a
l’apartat 2, modifica
substancialment el caràcter

“racionalitzador” de la despesa que
pretenia introduir el 14/2012.
Efectivament, en reduir se les
percepcions salarials dels empleats
públics en situació d’IT,

l’Administració no solament
s’estalvia l’increment de despesa
que suposava haver d’estar
pagant simultàniament dos
salaris, sinó que genera un
benefici net. A tall d’exemple,
tenim que les baixes de durada
igual o superior a quinze dies, en
resulten 4.5 dies en què
l’Administració no paga cap
salari.

4) El Real Decreto Ley 14/2012 a
què hem fet referència en el punt 1

pretenia, segons s’hi manifesta
explíticament, una “racionalització”,
però no la generació d’ingressos
addicionals a partir de les baixes
justificades del professorat pel

concepte d’IT i en detriment de
la qualitat del servei públic de
educatiu.

Des de la consideració que
l’aplicació dels dos decrets aquí
citats no comporta una
racionalització de la despesa
educativa, sinó la generació
d’ingressos addicionals que es
dedueixen d’unes partides
prèviament pressupostades, i
atès que, atenent a allò disposat
al Real Decreto 20/2012 de 13
de julio, la mesura que
proposem no suposarà cap mena
d’increment de costos
econòmics, s’ajusta a la finalitat
racionalitzadora de la despesa
que es pretenia aconseguir i,
finalment, permet mantenir uns

mínims de qualitat en la prestació
del Servei Públic Educatiu, la
Federació Sindical ASPEPC·SPS
DEMANA:

Que es modifiqui l’article 4 del
Real Decreto Ley 14/2012, de 20
de abril, per tal que es garanteixi
la cobertura externa de les
substitucions per IT del
professorat a partir del 6è dia de
baixa.SE

CU
ND

ÀR
IA

EX
PR

ÉS
NOVEMBRE

2012
AL SÍNDIC DE GREUGES

Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona

Xavier Massó i Aguadé, en qualitat de Secretari General de la Federació Sindical
ASPEPC·SPS, EXPOSO:

ASPEPC∙SPS denuncia davant del
Síndic de Greuges que el Ministeri i
el Departament "fan negoci" amb la
normativa de baixes i substitucions




