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Reglament d’Aplicació n. 12
Prestacions de salari

Vist el Reglament Tècnic, especialment els seus articles 11 i 12.

R E G L A M E NTS
D’APLICACIÓ
D E C R E TATS P E L
M.I.

M O D I F I C AT

CONSELL


GEN E R A L
LE S

D E

V A L LS

veure BOPA núm. 55, any 2003

“Llei 8/2003 del 12 de juny, sobre el contracte de treball”
Annex pàg. 167.
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Article 1. La indemnització quotidiana de les prestacions de salari citada en els articles
11 i 12 del Reglament Tècnic es calcularà d’acord amb les condicions següents:

Article 2. Els salaris que es prendran en consideració per al càlcul de la prestació de
salari seran aquells indicats pel patró en els sis fulls de declaració nominativa mensual
anteriors a l’atur de treball.

Article 3. Si l’assalariat no justifica cap activitat o justifica una activitat parcial en el
semestre immediatament anterior a l’atur de treball, el salari de base pres en consideració serà el salari dels sis mesos d’activitat més immediats a l’atur de treball, dins els
12 mesos anteriors al dit atur.

Article 4. En el cas que l’assalariat no pugui justificar 6 mesos d’activitat en els 12
mesos anteriors a l’atur de treball, el salari mensual que es prendrà en consideració, pel
mes o mesos que faltin per arribar a 6 mesos, serà el salari mensual mínim establert pel
Govern, excepte en els casos en els quals el salari del mes o dels mesos coneguts li
és inferior; en aquests casos la base de salari mensual presa en consideració serà la
mitja dels salaris mensuals coneguts.

A defecte total, el salari mensual de referència serà el salari mínim mensual vigent establert pel Govern.

Article 5. En el cas que l’assalariat hagi tingut, durant els sis mesos anteriors, una activitat interrompuda per un atur de treball indemnitzat per la Caixa, el salari que es prendrà en consideració serà la suma del salari declarat pel seu patró pel període considerat i el salari corresponent al període d’atur de treball.

Aquest salari s’obtindrà multiplicant la base retinguda per al càlcul de la indemnització
diària per la quantitat de dies d’atur de treball del mes de referència.

Article 6. La indemnització quotidiana es pagarà per tots els dies de cessació de treball, en les condicions definides en l’article 11 del Reglament Tècnic.
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Article 7. Les indemnitzacions diàries pagades per un atur de treball excedint 12 mesos
són revalorades automàticament per la Caixa, a la data del 1er de gener únicament,
aplicant com a tassa de revalorització l’augment del salari mig constatat en les condicions determinades en el Reglament d’Aplicació núm.5.

Aquesta revalorització únicament s’aplicarà en el cas que l’augment d’un any natural a
l’altre sigui superior al 10%
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