
 
 Secció Sindical del Grup Banc Sabadell nov-2008 
 

PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) 
BAIXA LABORAL PER MALALTIA 

 
Per tal de verificar les quantitats que ens abonen en nòmina quan estem en situació de baixa laboral 
per malaltia, coneguda com a incapacitat temporal (IT), us informem que es calculen seguint els 
passos de l’exemple següent: 
 

- Persona que causa baixa des del dia 5 fins al 29 d’un mes de 31 dies. Per tant, estarà de baixa 25 dies.  
- El seu salari anual per conveni de banca (sou base, antiguitat...) és de 24.600 euros (1.400 euros al mes) i 

a més a més el banc paga uns plusos voluntaris (B05, B06, B50 i/o B51) que sumen 1.800 euros l’any 
(150 euros al mes), de manera que el salari total anual és de 26.400 euros. 

- El salari brut mensual de la nòmina és de 1.550 euros (1.400 euros per conveni i 150 euros pels voluntaris) 
- La base de cotització a la Seguretat Social (concepte R04 de la nòmina) del mes anterior a la baixa laboral 

ha estat de 2.200 euros. 
 
Els dies treballats són 6, per tant, els conceptes mensuals han de ser multiplicats pel resultat de dividir 6 entre 30 (els 
càlculs de la nòmina sempre es fan basant-se en 30 dies); el resultat  de cada concepte és el que figura en la columna de 
meritació  de la nòmina: 
 

Dies 
treballats 

Dividits 
entre 

Coeficient aplicat 
als  Conceptes mensuals: Suma conceptes 

mensuals Percep per 6 dies 

Conveni: A01, B01, B02, B03, C11, 
C16, C21, D01, E03 i J02 1.400 € 280 € (1) 

6 30 0,20 
Voluntaris: B05, B06, B50 i/o B51 150 € 30 € (2) 

 
Aquesta quantitat es complementarà amb diversos conceptes en la nòmina, que a continuació detallem, basant-se en el 
que marca la Llei de la Seguretat Social: 
 

R04 Base de 
cotització Dies de 

baixa 
Mes Dia 

Percentatge 
Prestació 

dia 
Dies 
IT 

Prestació Concepte a la nòmina 

0 - 3 2200 € 73,33 € 0 % 0 3 0  

4 - 15 2200 € 73,33 € 60 % 44 € 12 528 € Malaltia a càrrec de l’empresa 

16 - 20 2200 € 73,33 € 60 % 44 € 5 220 € Prestació malaltia 60 % 
21 y 

següents 
2200 € 73,33 € 75 % 55 € 5 275 € Prestació malaltia 75 % 

Es percep per Llei  de la Seguretat Social per 25 dies d’ IT = 1.023 € (3)  

 
A més a més, com l’article 34 del Conveni Col·lectiu de Banca (CCB) marca la percepció mensual del 100 %, com si durant 
aquest període s’estigués en actiu, la diferència, en el cas que n’hi hagués, es cobra sota el concepte "Complement IT 
Conveni Col·lectiu". 
 

Salari conveni de 6 dies treballats 280 € Percebuts en els conceptes de nòmina 

Prestacions de Seguretat Social de 25 dies 1.023 € Conceptes indicats a la taula anterior 

Subtotal 1.303 €  

Salari mensual de conveni 1.400 €  

Diferència fins al 100% de salari de conveni 97 € (4) Es cobren en “Complement IT Conveni Col·lectiu” 

 
Així mateix, el banc complementa el 85% dels plusos voluntaris (B05, B06, B50 i/o B51) mentre s’està en període d’IT; en  
aquest exemple el càlcul seria el següent: 
 

150 € - 30 € = 120 €     x 85 % = 102 € (5) Es cobren com a “Complement voluntari IT” 

  
Conceptes  Conveni Voluntaris Seg.Social 100% Conveni 85% Voluntaris 

Dies  Treballats Treballats IT IT IT Total 

Es cobra   1)       280 € 2)       + 30 € 3)   + 1.023 € 4)       + 97 € 5)       + 102 € =      1.532 €

El banc no paga el 15% de 120 euros de plusos voluntaris del temps no treballat : 120 € x 15% = 18 € 

 


