
 

 

NOU ACORD MESA GENERAL de NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS I EMPLEADES 

PÚBLIQUES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT hem signat el següent acord: 

 

 
 

En l’actualitat es cobra el 100% 
en cas d’IT 

Nous supòsits on es cobra el 100% 
en cas d’IT 

 Intervenció quirúrgica  Derivats deTractaments de reproducció assistida  

 Hospitalització   IT durant el període de lactància 

 Processos oncològics  IT derivada de malalties que han causat discapacitat 
Igual o superior al 33% 

 Dones embarassades  Expl. diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes... 

 Víctimes de violència gènere  IT per avortament voluntari x inducció farmacològica 
en el 1r trimestre 

  IT x altres malalties greus* i/o subjectes a declaració  
obligatòria**   i cardiopaties isquèmiques  

                                                                          *RD 1148/2011,de 29 de juliol            **RD 2210/1995,de 28 de desembre 

                                                                                                                      

Aquest Acord, està pendent d’aprovació per Decret del Govern de la Generalitat 

 

 



 

 

El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT hem signat el següent acord: 

  

Supòsits de malalties greus contemplats al RD 1148/2011, de malalties greus: 
 

- Hemotologia:Aplàsia medul.lar greu, neutropènies constitucionals greus, emoglobinopaties constitucionals greus 

- Errors del metabolisme: Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia…, desordres cicle urea, d’àcids orgànics, desordres de carbohidrats, 
alteracions glicosilació proteica, malalties lisosomials, malalties dels peroxisomes, malalties mitocondrials… 

- Al.lèrgia i imnunologia: al.lèrgies alimentàries greus, asma bronquial greu, immunodificiències diverses, síndrome de disregulació immune i 
linfoproliferació. 

- Psiquiatria: transtorns de la conducta alimentària, de conducta greu, depresions majors, transtorns psicòtics, esquizoafectius 

- Neurologia: malformacions congènites del SNC, TCE sever, lesió medul.lar severa, epilèpsies, malalties autoimmunes (esclerosi múltiple, Guillain-
Barré..), malalties neuromusculars (atrofia muscular espinal infantil..), infeccions i parasitosis SNC (meningitis, encefalitis..), AVC, paràlisi cerebral 
infantil, narcolèpsia,-cataplègia. 

- Cardiologia: cardiopaties congènites, miocardiopaties per disfunció ventricular o arítmies greus, transplantament cardíac... 

- Aparell respiratori:  fibrosi quística, pneumopaties, HTpulmonar, bronquiectàsies, proteïnosi alveolar, trasplantament pulmonar... 

- Aparell digestiu: resecció intestinal àmplia, síndrome dismotilitat greu, diarrees congènites greus, hepatopaties greus, transplantaments intestinals o 
hepàtics. 

- Nefrologia: IRC en tractament substitutiu, trasplantament renal, síndrome nefròtic, bufeta neurogènica, malformacions nefrourològiques.. 

- Reumatologia: artritis idiopàtica juvenil, lupus, esclerodèrmia sistèmica, malalties autoinflamatòries... 

- Malalties infecciones: VIH, TBC, osteomielitis i artritis sèptiques, endocarditis, pneumònies complicades, PNF complicades, sepsis. 

- Endocrinologia: Diabetis Mellitus tipus 1 



 

 

 

El passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT hem signat el següent acord: 

 

  

 

Supòsits contemplats al RD 2210/1995 de Declaració Obligatòria: 

 

- Grip, diftèria, hepatitis, herpes zòster, ràbia, rubèola, xarampió, salmonel·losi,  sífilis, tètanus, tos ferina toxoplasmosi 

congènita, varicel·la, verola,  TBC, SARS (síndrome respiratori agut). 

- botulisme, brucel·losis, campilobactoriosi, carbunco, còlera, criptosporidiosi, dengue, encefalitis transmesa per 

paparres, malaltia meningocòccia, pneumocòccia, per haemophilus influenzae, virus Chikungunya, febre groga, febre 

del Nil occidental, febre exantemàtica  mediterrània,  febre Q, febres hemorràgiques víriques, febres tifoidea , infecció 

per Chlamydia trachomatis, per Escherichia coli, gonocòccia, HIV, legionel·losi, leishmaniosi, hidatidosis, lepra, 

lepstospirosi, linfogranuloma veneri, listeriosi, paludisme, tularèmia, triquinosi, iersinosi ,parotiditis, peste, poliomielitis, 

shigellosi. 

 

CCOO continuarem lluitant per aconseguir el 100% en tots els supòsits d’IT  

 


