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AL CONSELLER DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR 
 
 
COGNOMS, NOM 
 
AMB DNI NÚM. 
 
FUNCIONARI DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA AMB TIP NÚM. 
 
AMB DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 
 

MUNICIPI     
 
PROVINCIA    CODI POSTAL   TELÈFON 
 
 
 
 
 

EXPOSO: 
 
 

PRIMER.- Que el 23 de març de 2012 es va publicar en el DOGC núm. 6094 la 
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de la 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. En la Disposició 
Addicional Sisena, es regula la Suspensió de les millores directes de la prestació 
econòmica d’incapacitat permanent temporal i concretament es diu: 
 

“1.- A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei se suspenen els acords i pactes sindicals 
relatius al reconeixement de millores econòmiques directes destinades a 
completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del 
règim de previsió social aplicable. El que estableix aquest apartat s’aplica sens 
perjudici del que estableix la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 26/2009, 
del 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010.” 
 
 
En la seva Disposició final Onzena ens indica que l’entrada en vigor de la Llei 

esmentada es l’endemà d’haver estat publicada en el DOGC, es ha dir el dia 24 de 
març 2012.   
 
 En relació a les millores de la prestació per incapacitat temporal per 
contingències comunes, vaig rebre un comunicat en el que es diu que s’aplicarà 
a partir del 1 d’abril de 2012, és a dir, en les retribucions del mes d’abril. 
 
 Voldria destacar que  considero una mala i penosa tècnica jurídica suprimir 
una prestació per mitja d’una Disposició Addicional, ja que aquests tipus de 
disposicions no estan per regular o desregular un dret que estava consolidat des 
d’abans dels anys 80. A més, aquesta supressió no resoldrà l’absentisme laboral, 
utilitzat com a excusa, i crea una discriminació entre el que és una incapacitat per 
malaltia comuna o accident no laboral i un accident laboral o malaltia professional, ja 
que les incapacitats laborals transitòries estan regulades en el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.   
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SEGON.- Que en l’actualitat estic amb una incapacitat laboral transitòria, amb 
anterioritat a la entrada en vigor de la Llei citada segons consta en el meu 
expedient, que la baixa o l’alta per incapacitat laboral transitòria és un acte 
administratiu i, com a tal, té la possibilitat de ser recorregut prèviament a la 
presentació d’una demanda als Jutjats de Social, és a dir, té el seu propi procediment. 
 
 Com a tal acte administratiu anterior a la Llei, la mateixa no és 
d’aplicació, i el que li correspon és la norma anterior, ja que el fet causant també és 
anterior. És més, en la pròpia Llei no es diu res de contrari en relació a les baixes 
anteriors, ni s’indica en cap disposició que la Llei serà retroactiva, ja que s’estarien 
limitant drets i seria contaria a la nostra Constitució. 
 
 Per si no tenen coneixement i amb la finalitat de poder ajudar, en el meu cas 
l’aplicació de la Llei vulnera l’article 9.3 i que diu: “La Constitució garanteix el 
principi, de jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les 
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la 
seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció a l’arbitrarietat dels poders 
públics”.  
 

El Tribunal Constitucional, Sentència 17/1981, d’1 de juny, ha expressat que: 
 

"la estricta aplicación del principio de jerarquía permitiría al juez resolver el dilema en 
que lo situaría la eventual contradicción entre la Constitución y la ley con la 
simple aplicación de ésta, pero ello hubiera implicado someter la obra del 
legislador al criterio tal vez diverso de un elevado número de órganos 
judiciales, de donde podría resultar, entre otras cosas, un alto grado de 
inseguridad jurídica. El constituyente ha preferido, para evitarlo, sustraer al 
juez ordinario la posibilidad de inaplicar la ley que emana del legislador 
constituido, aunque no la de cuestionar su constitucionalidad ante este 
Tribunal, que, en cierto sentido, es así, no sólo defensor de la Constitución, sino 
defensor también de la ley". 

 
En les disposicions restrictives de drets individuals, com és el cas, han 

d'entendre's referides, segons opinió generalitzada, a l'àmbit dels drets fonamentals i 
de les llibertats públiques, això és, als regulats en la Secció 1. ª del Capítol 2n. del 
Títol 1r. de la Constitució. El que s'ha dit, no obstant això, ha d'entendre's limitat per 
l'article 9.3 i, per tant, cal eliminar la retroactivitat de l’aplicació de la Llei quan la 
mateixa comporta una vulneració o restricció els drets individuals que estaven 
reconeguts amb anterioritat. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA 2170/1998 Sentència Nº 108 de gener de dos mil 
quatre. 

 
“Aquesta aplicació retroactiva xoca obertament amb els principis generals quant a 
transitorietat de les normes contingudes en les Disposicions Transitòries del 
Codi civil, en què s’assenta, en primer lloc, el principi bàsic que les variacions 
establertes en les normes que perjudiquin drets adquirits segons la normativa 
anterior, no tindran efecte retroactiu; a més, es desconeix l'axioma "tempus 
regit factum", això és, es regiran per la legislació anterior els drets nascuts, 
segons ella, de fets realitzats sota el seu règim, encara que la nova norma els 
reguli d'una altra manera o no els reconegui (regla 1a.).” 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA SECCIÓ PRIMERA RECURS MATÈRIA PERSONAL 2340/1998 Sentència 
Nº 134 5 de febrer de dos mil quatre. 
 
“Estem, per tant, davant un problema general d'aplicació en el temps de les normes 
jurídiques, regint per solucionar-ho les regles generals del Codi civil: les normes 
no tindran efecte retroactiu si no disposessin el contrari (art. 2.3); les 
variacions establertes per la norma, que perjudiquin drets adquirits segons la 
normativa anterior, no tindran efecte retroactius (paràgraf preliminar de les 
Disposicions transitòries); i, sobretot, es regiran per la normativa anterior els 
drets nascuts, segons ella, de fets realitzats sota el seu règim, encara que la 
nova norma els reguli d'una altra forma o no els reconegui (regla primera de 
les disposicions transitòries). En definitiva, regeix, en matèria de fets i actes 
jurídics, tret que es disposés una altra cosa en la nova norma, el principi "tempus regit 
factum". 

 
Tal com ja he manifestat, i queda del tot clar, a la meva incapacitat laboral 

transitòria no li és d’aplicació la Llei esmentada per ser un acte administratiu 
anterior a l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, del 20 de març. 

 
Per tot l’exposat  

     
 
SOL·LICITO: Que s'admeti aquest escrit i em siguin abonades les  

retribucions corresponents en la seva integritat al no ser d’aplicació la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de la 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, en la Disposició 
Addicional Sisena, així com tots aquells aspectes que hagin pogut afectar 
l’impagament i retenció d’una part de les retribucions i cotitzacions. 

 
 
  
Data 
Signatura 
 
 
 
 

 
           Nom i Cognoms 
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