
SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL
(Actualització setembre 2017)

AMPLIACIÓ DELS CASOS EN ELS QUALS ES
CONTINUA COBRANT EL 100%

Com  ja  sabem,  des  del  2012,  en  situació
d’incapacitat  temporal  (baixa  per  malaltia)  ens
practiquen uns descomptes de sou del 50% del 1r
al 3r dia de la baixa, i del 25% a partir del 4t dia i
fins al  20è.  Malgrat  això,  es van considerar  uns
supòsits  en  els  quals  es  continuava  cobrant  el
100% del sou, que eren els següents:

• accidents  laborals  i/o  malalties
professionals

• les treballadores embarassades
• les víctimes de violència de gènere
• hospitalització o intervenció quirúrgica
• processos oncològics 

A partir  d'aquest estiu, en aplicació del Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol,  s'han ampliat aquests
supòsits i, en cas de baixa mèdica per algun dels casos següents, es percebrà també el 100% de les
retribucions:

• Tractaments de reproducció assistida o del període de lactància
• Malalties a causa d'una discapacitat del 33% o superior 
• Exploracions  diagnòstiques  invasives,  com  endoscòpies,  colonoscòpies,  gastroscòpies,

fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.
• Interrupció  voluntària  de  l'embaràs  en  el  primer  trimestre  de  gestació  per  inducció

farmacològica.
• Altres malalties greus recollides a l'annex del Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol. Així

mateix, s'inclouen les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i
III del Reial Decret 2210/1995, de 28 de desembre.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

• El PDF Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies
excepcionals.

• Full de baixa mèdica
• Altra  documentació  específica  en  funció  del  supòsit  (la  podeu  trobar  a:

http://secundaria.info/docu/professorat:incapacitats_i_malalties:suposits_excepcionals)

IMPORTANT

En tots els casos de baixa per malaltia, inclosos aquests supòsits, es cobrarà el 100% del sou
corresponent al mes anterior al qual va començar la baixa. És a dir, si mentre estem en situació
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de baixa mèdica ens venç un trienni, estadi o un complement específic singular (cap de departament,
coordinació, etc.) aquest no se'ns reconeixerà amb efectes econòmics fins que no tornem a estar
d'alta, i mai amb efectes retroactius. 

FONS DE SOLIDARITAT

El Sindicat Professors de Secundària (ASPEPC·SPS) ha constituït un fons de solidaritat com a mitjà
de reequilibri econòmic per a tots els afiliats que puguin veure reduïts els seus havers per trobar-se en
situació  d'incapacitat  laboral  transitòria.  Tots  els  afiliats  que  compleixin  els  requisits  establerts  al
reglament del fons tenen dret a sol·licitar l'ajut sense que això comporti cap cost afegit. Així doncs, en
cas de baixa per malaltia, podran percebre del sindicat, en concepte d'ajut, 12€ diaris a partir del quart
dia de baixa fins al vintè, i fins a un màxim de 30 dies l'any. 

QÜESTIONS IMPORTANTS SOBRE LES ABSÈNCIES PER MALALTIA

Absències de fins a un màxim de 3 dies seguits

– No cal agafar la baixa.
– Disposem d'un crèdit de 30h. per justificar aquestes absències puntuals per malaltia  (o les

que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis).
A raó de 7.5h. per dia, aquest crèdit ens permet d'absentar-nos per motius de salut fins a 4
dies per curs, amb un màxim de 3 consecutius. 
Si  es falta una part  del  dia,  només es descomptaran les hores restants corresponents al
nostre horari d'aquell dia. 

– Un cop consumit  el  saldo de 30 hores,  les absències per  motius de salut  que no siguin
degudes a malalties cròniques tenen efectes en la nòmina (descompte del 50% els 3 primers
dies i del 25% del 4t fins al 20è). 

– L'absència  es  pot  justificar,  a  càrrec  de  les  30h.,  signant  la  "Declaració  responsable
justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica" que es troba al
Portal de Centres i als propis centres o bé mitjançant document de presència a consulta o
d'atenció mèdica rebuda.

– Es  podrà  consultar  el  saldo  d'hores  d'absència  restant  al  Portal  ATRI,  Gestió  del
Temps/Absències. 

Absències superiors a 3 dies 

– Cal agafar la baixa.
– Encara que ens quedin hores al crèdit de 30, en cas de baixa es practiquen els descomptes

de sou corresponents, excepte si aquesta és a conseqüència d'un dels supòsits d'exempció
indicats al primer punt. 

– Es justificaran mitjançant el full de baixa, que es farà arribar a la Direcció del centre l'endemà
de la seva expedició, o directament als SSTT/Consorci si aquesta es produeix en període de
vacances.

– Encara que la baixa sigui deguda a una malaltia crònica, hi haurà descompte de sou excepte
si aquesta malaltia ha originat una discapacitat del 33% o superior.

Absències per assistència (nostra) a consulta mèdica

– No comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou
– Caldrà aportar un justificant de la consulta mèdica en el qual haurà de constar el nostre nom 

l'hora d'entrada i sortida.

Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica

– Podem demanar un permís anomenat de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves
mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares,
fills i parella).

– No comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou.


