
ASPEPC-SPS: C/ Pelai 12, 4t F. 08001 Barcelona. Tel.: 93 317 02 37. http://secundaria.info

Novetats en la justificació de les
absències per malaltia

curs 2014-2015

El Departament ha adaptat al col·lectiu docent la
Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre,
sobre justificació d'absències per motius de salut i per
assistència a consulta mèdica del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat, i que s'inclou en els

Documents per a l'organització i la gestió dels centres,
curs 2014-2015: Gestió del personal docent. 
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Segons aquesta instrucció, les absències per motius de salut es justificaran 
de manera diferent en funció de la seva durada: 

a) Absències per motius de salut de durada màxima de 3 dies consecutius

Sense baixa mèdica. Es justificaran mitjançant document de presència a consulta o d'atenció mèdica
rebuda, o bé mitjançant 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. 

Aquestes absències per malaltia, malgrat ser justificades, comportaran el mateix descompte del 50% 
de les retribucions per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal establert al Reial 
Decret Llei 20/2012, excepte en els casos següents: 

– Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar, o les que corresponguin 
en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis. Un dia d'absència equival a 
7.5h., per tant 30h. equivalen a 4 dies per curs sense descompte de sou per aquest concepte.

– Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, degudament justificades. 

Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre el mateix dia de la 
reincorporació al lloc de treball.

Es podrà consultar a Portal ATRI/Gestió del Temps/Expedient d'absentisme el saldo d'hores d'absència 
restant. 

En cas de baixa mèdica sempre hi haurà descompte de sou, malgrat encara ens quedin hores 
en el còmput de 30 a què tenim dret.

b) Absències per motius de salut superiors a 3 dies

Es justificaran mitjançant el full de baixa corresponent, que es farà arribar a la direcció del centre, o 
directament als Serveis Territorials o al Consorci de Barcelona, quan la baixa es produeixi en períodes 
d'inactivitat del centre, l'endemà de la seva expedició. Aquestes absències seguiran la tramitació 
corresponent a la situació d'incapacitat temporal, i comportaran els descomptes de sou que ja sabem: 
del 50% del 1r al 3r dia de baixa i del 25% del 4t fins al 20è, excepte en els casos d'accidents laborals i
malalties professionals, dones embarassades, víctimes de violència de gènere, hospitalització, cirurgia i
tractaments oncològics.  

La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els 
comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de la 
reincorporació al lloc de treball.

Absències per assistència a consulta mèdica

En els casos en què no sigui possible de concertar la visita mèdica fora de l'horari laboral, caldrà 
aportar un justificant de la consulta mèdica en el qual hi consti el nostre nom i cognoms i l'hora 
d'entrada i sortida, ja que l'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per a 
acudir i retornar al lloc de treball. 

El justificant, juntament amb la declaració responsable, es farà arribar al director del centre el mateix 
dia en què es retorna al lloc de treball.

 

Absències per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents 

Es pot sol·licitar a la direcció del centre un “permís de flexibilitat horària recuperable” per a 
acompanyar a visites o proves mèdiques al cònjuge, ascendents o descendents fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat. 

L'absència s'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del dia que es gaudeix del permís. 

Aquests permisos, remunerats al 100%, poden ser puntuals o periòdics, i d'1 a 7 hores per setmana. 

En el cas que aquests permisos hagin de ser periòdics, caldrà ajustar l’horari setmanal del professorat 
que en gaudeixi, tenint en compte les necessitats de la prestació del servei educatiu.

Legislació: Llei 8/2006, de 5 de juliol, art.22. Llicències i permisos del personal docent, apartat B). 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=versionState=02&action=fitxa&documentId=405345&mode=single&versionId=1237608&language=ca_ES&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
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