
Secció Sindical del Grup Banc Sabadell set-2004

PRESTACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL (IT)
BAIXA LABORAL PER MALALTIA

Per verificar les quantitats que se’ns abona en la nòmina quan tenim una baixa laboral per malaltia,
coneguda com a Incapacitat Temporal (IT), us informem que es calculen seguint els passos indicats
en l’exemple que tot seguit es detalla:

Persona que causa baixa el 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 és de 20.000 euros (sou base, antiguitat…) i, a més a més, el banc li paga uns
plusos voluntaris (B05, B06, b50 i/o E07) que sumen 1.600 euros a l’any. El total del seu salari anual és de
21.600 euros.
El salari brut mensual (suma de conceptes mensuals de la nòmina) és de 1.285 euros.
La base de cotització a la Seguretat Social (concepte R.04 de la nòmina), del mes anterior a la baixa laboral, ha
estat de 1.800 euros.

Els dies treballats són 6, per tant els conceptes mensuals s’han de multiplicar pel resultat de dividir 6 entre 30 (els càlculs
de la nòmina mensual sempre es fan sobre la base de 30 dies), el resultat sobre cada concepte és el que figura en la
nòmina en la columna de meritatge:
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Conceptes mensuals:
A01, B01, B02, B03, B05,
B06, B50, C11, C16, C21,
D01, E03, E07 y J02 1.285 € 257 €

Aquesta quantitat es complementarà en la nòmina en diversos conceptes que detallem en el quadre que segueix, basant-se
en el que marca la llei de la Seguretat Social:

R.04 Base
CotitzacióDies de

baixa
Mes Dia

Percent. Prestació
dia

Dies
IT Prestació Concepte nòmina

0 - 3 1800 € 60 € 0 % 0 3 0

4 - 15 1800 € 60 € 60 % 36 € 12 432 € Malaltia a càrrec de l’empresa

16 - 20 1800 € 60 € 60 % 36 € 5 180 € Prestació malaltia 60 %

21 i
següents

1800 € 60 € 75 % 45 € 5 225 € Prestació malaltia 75 %

Quantitat a percebre segons la Seguretat Social = 837 €

A més a més, el conveni assegura el 100 % dels conceptes de conveni durant 18 mesos, com si estigués en actiu durant
aquest període. Aquesta quantitat es cobra en la nòmina en el concepte “complement IT conveni col·lectiu”.

El banc en alguns casos també complementa els conceptes salarials que són específics  del banc (plusos voluntaris B05,
B06, B50 i/o E07) i es cobren en el concepte “complement voluntari IT.”

La suma de les dues quantitats és la part que falta per complementar fins al 100 % del salari i es calculen aplicant els
percentatges del salari de conveni i del salari específic de Banc Sabadell sobre el total que es cobra.

Salari de 6 dies treballats 257 €
Percebuts sota els conceptes de
nòmina mensuals

Prestacions de la Seguretat Social de 25 dies 837 €
Percebuts sota els conceptes
indicats en la taula anterior

Subtotal 1.094 €

Salari Mensual 1.285 €

Diferència fins al 100 % del salari 191 €

Aquesta quantitat es complementa en la nòmina amb els conceptes “complement IT conveni col·lectiu” i
“complement voluntari IT”. Les quantitats consignades a cada concepte depenen del percentatge de salari de
conveni i voluntari que es percep. Segons l’exemple anterior es cobraria de la manera següent: 

Percentatge salari de conveni 92,6 % 176,85 € Complement IT conveni col·lectiu

Percentatge salari voluntari BS 7,4 %
Sobre
191 € 14,15 € Complement voluntari IT
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