
ment de millores voluntàries tenen el deure de 
guardar secret (és millor no donar cap infor-
mació mèdica i fer servir només els justificants 
d’ingrés hospitalari i d’intervenció quirúrgica 
sense especificar-ne la causa).

PER MALALTIES COMUNES (PER CAUSES 
NO DERIVADES DE LA FEINA)

En el cas de llicències per contingències comu-
nes es percebrà el 100% de la base reguladora 
durant tot el període de la incapacitat.

PER ACCIDENT LABORAL O MALALTIA PRO-
FESSIONAL

Accident ocorregut en el lloc de treball o in itine-
re o malaltia professional recollida en el quadre 
de malalties professionals: en el cas dels i les 
docents només hi consten els nòduls de cordes 
vocals. Es cobra el 100% de la base reguladora 
durant tot el període de la incapacitat.

salut@sindicat.net
https://salut.sindicat.net

Baixes 

Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34  
Lleida 973 26 30 32 
Tarragona 977 23 52 63 
Tortosa 977 51 10 46

barcelona@sindicat.net  
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net  
tortosa@sindicat.net

Telèfons

INCAPACITAT TEMPORAL

S’aplica en les mateixes condicions tant al perso-
nal adscrit al règim general de la SS com a l’ads-
crit al règim especial de mutualisme administratiu 
(MUFACE).

• En tot cas els percentatges s’apliquen sobre 
les retribucions percebudes el mes de la inca-
pacitat temporal i no variaran durant tot el temps 
que duri, és a dir, els possibles increments de 
sou i assoliment de triennis o sexennis no es re-
flectiran en la nòmina fins que no es tingui l’alta 
i NO seran retroactius.

   • El personal adscrit a MUFACE ha de sol·lici-
tar el complement de la prestació en comen-
çar el quart mes de la baixa.

• En cas de baixa per incapacitat temporal que 
impedeixi el gaudi de les vacances durant el 
mes d’agost, es podran fer en el moment de la 
reincorporació al lloc de treball sempre que no 
hagin transcorregut més de 18 mesos a partir 
del 31 d’agost de l’any en què s’hagin originat.

• El període màxim de baixa per incapacitat 
temporal són 365 dies. Aquest període pot 
prorrogar-se fins a 180 dies més. El dret al sub-
sidi s’extingirà o bé perquè ha finalitzat el termi-
ni màxim de 545 dies naturals des de la baixa 
mèdica, o bé perquè s’ha produït l’alta mèdica.

• Les dades mediques relatives als motius con-
crets de la incapacitat temporal no es registra-
ran en cap base de dades del Departament 
d’Educació. Les persones que intervenen en 
la tramitació del procediment de reconeixe



ABSÈNCIES

ABSÈNCIES PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA 
MÈDICA

L’assistència a consulta mèdica ha de concer-
tar-se fora de l’horari de treball; els casos en què 
no sigui possible han de quedar degudament 
acreditats mitjançant declaració responsable del 
o la interessada (model al Portal de centre de la 
Intranet d’Educació).

L’assistència a consulta mèdica es concedeix 
pel temps indispensable per acudir-hi i retornar 
al lloc de treball i s’ha d’acreditar amb justificant 
del centre o consulta mèdica, en el qual han de 
constar expressament el nom i cognoms del pa-
cient i l’hora d’entrada i sortida del centre o con-
sulta mèdica.

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DE DU-
RADA MÀXIMA DE 3 DIES CONSECUTIUS

Les absències s’acreditaran documentalment 
mitjançant justificació de presència o docu-
ment acreditatiu d’atenció mèdica, en què han 
de constar el nom i cognom del o la pacient, la 
data d’atenció mèdica i les dades identificatives 
del centre o consulta mèdica. També es podran 
acreditar mitjançant “Declaració responsable 
justificativa d’absència per motius de salut o 
d’assistència a consulta mèdica” de la persona 
interessada (Portal de centre de la intranet del 
Departament d’Educació).

Absències 
• Les primeres 15 hores d’absència en un ma-
teix curs escolar, o les que corresponguin en 
funció de la jornada reduïda. Només es comp-
tabilitzen com a hores que cal justificar les de 
permanència al centre el dia de l’absència, 
segons l’horari propi.

• No computen dintre d’aquestes hores les 
que es consumeixin per motius de salut que 
l’endemà derivin en una situació d’incapacitat 
temporal amb la presentació de la baixa mèdi-
ca. En aquests casos, les hores consumides no 
s’han de restar del saldo inicial de 15 h.

• Les absències per motius de salut derivades 
de l’embaràs i de malalties cròniques o on-
cològiques es poden justificar mitjançant un 
document de declaració responsable sense 
que sigui aplicable el límit de 15 hores per 
curs escolar. En qualsevol cas, les absències 
de durada superior a tres dies consecutius 
s’han de justificar necessàriament mitjançant 
el comunicat de baixa mèdica pertinent.

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DE DU-
RADA SUPERIOR A TRES DIES (BAIXA PER 
MALALTIA O INCAPACITAT TEMPORAL)

Les absències per motius de salut de durada su-
perior a tres dies es justificaran necessàriament 
mitjançant el corresponent comunicat mèdic 
de baixa i seguiran la tramitació corresponent a 
la situació d’incapacitat temporal. Tan bon punt 
es tingui la baixa, se li ha de comunicar al direc-
tor del centre i fer-li arribar a tot estirar l’endemà 
de la seva expedició. Els comunicats mèdics 
d’alta s’han de presentar el mateix dia de rein-
corporació al lloc de treball.


