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

Les absències justificades per motius de salut comporten el 
mateix descompte del 50% de les retribucions establert per als 
tres primers dies d’absència per incapacitat temporal.

Les absències s’acreditaran mitjançant justificant d’atenció 
mèdica, en el qual han de constar el nom i cognoms del o la 
pacient, la data d’atenció mèdica i les dades del centre o con-
sulta mèdica i també es podran acreditar mitjançant “Declara-
ció responsable justificativa d’absència per motius de salut o 
d’assistència a consulta mèdica” del o la interessada  (Portal de 
centre de la intranet del Departament d’Ensenyament).
No obstant això, no comporten descomptes retributius:
•	 Les primeres 30 hores laborables d’absència en un mateix curs 

escolar, o les que corresponguin en funció de la jornada reduï-
da i del temps de prestació de serveis sempre que resultin jus-
tificades (es compten les 7,5 hores laborables diàries, malgrat 
que des d’USTEC·STEs vam insistir que les hores que es feien 
a casa es podien acumular i que de fet es feien igual).

•	 Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, 
sempre que resultin degudament justificades.

ABSÈNCIES PER ASSISTÈNCIA A       
CONSULTA MÈDICA

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari 
de treball; els casos en què no sigui possible han de quedar deguda-
ment acreditats mitjançant declaració responsable del o la interes-
sada (model al Portal de centre de la Intranet del d’Ensenyament).

L’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indis-
pensable per acudir-hi i retornar al lloc de treball i s’ha d’acre-
ditar amb justificant del centre o consulta mèdica, en el qual 
han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i 
l’hora d’entrada i sortida del centre o consulta mèdica.

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 superior 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 director del centre i fer-li arribar com a molt tard 
l’endemà de la seva expedició. Els comunicats mèdics d’alta s’han de 
presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.
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L’Administració, i en concret el Departament d’Ense-
nyament, continuen penalitzant els i les treballadores que 
tenen problemes de salut. Des d’USTEC·STEs us infor-
mem de com queden actualment aquestes penalitzacions i 
continuarem lluitant en tots els fronts on estem presents 
per intentar revertir aquesta situació. 

DESCOMPTES PER BAIXA 
(INCAPACITAT TEMPORAL)

En tot cas els percentatges s’apliquen sempre sobre les re-
tribucions percebudes el mes anterior a la incapacitat i no 
variaran durant tot el temps que duri, és a dir que els pos-
sibles increments de sou i assoliment de triennis o sexennis 
no es reflectiran en la nòmina fins que no es tingui l’alta i NO 
serà retroactiu.

PER MALALTIES COMUNES (PER CAU-
SES NO DERIVADES DE LA FEINA)
•	 Els tres primers dies de la incapacitat temporal es co-

brarà el 50% de les retribucions.
•	 Del 4t dia fins al 20è dia de la incapacitat temporal es 

cobrarà el 75% de les retribucions.
•	 A partir del 21è dia i fins al final de la incapacitat tempo-

ral es cobrarà el 100% de les retribucions.

Per poder cobrar el 100% en el cas d’hospitalització, inter-
venció quirúrgica, procés oncològic, embaràs i violència de 
gènere, cal omplir el  “model de sol•licitud pagament de 
100%” (que es pot trobar a la nostra web de salut o al portal 
de centre de l’atri) , acompanyar-lo del certificat corresponent 
(que només ha de dir la circumstància, mai quina és la patolo-
gia) i entregar-lo  juntament amb el comunicat de baixa.

SUPÒSITS EXCEPCIONALS que garanteixen el 100% 
de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal per 
contingències comunes:
•	 En els produïts durant l’embaràs o per violència de gè-

nere,  es cobrarà el 100% durant tot el període d’inca-
pacitat.

•	 En les situacions que comportin hospitalització o inter-
venció quirúrgica sempre que requereixin repòs domici-
liari i derivin dels tractaments inclosos en la  Cartera de 
Serveis del Sistema Nacional de salut.

•	 En processos oncològics.



PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DE 
LES MILLORES VOLUNTÀRIES DERIVADES 
DELS SUPÒSITS EXCEPCIONALS

El procediment s’inicia a sol•licitud de la persona interessada. 
El model de sol·licitud es troba disponible al portal de l’empleat 
públic ATRI i a les corresponents Intranets dels departaments 
de la Generalitat. Juntament amb el comunicat de baixa, s’ha de 
presentar a les unitats de personal corresponents la sol·licitud 
amb la documentació acreditativa dels supòsits excepcionals 
dins un sobre tancat. 

•	 En els casos d’empleades públiques embarassades i en 
el de les víctimes de violència de gènere, les persones 
interessades hauran d’acreditar la seva condició d’em-
barassada mitjançant informe assistencial i, en el cas de 
violència de gènere, mitjançant qualsevol dels mitjans 
previstos a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere.

•	 En casos d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica, junta-
ment amb la sol·licitud, s’haurà d’acreditar que s’ha produ-
ït l’hospitalització o la intervenció quirúrgica mitjançant el 
corresponent justificant del centre hospitalari o l’informe 
mèdic d’alta hospitalària (de fet millor que no sigui mèdic, 
amb un justificant de l’alta hospitalària és suficient). En el cas 
que els supòsits excepcionals d’hospitalització o interven-
ció quirúrgica es produeixin un cop ja iniciat el període d’in-
capacitat temporal, i sempre que es corresponguin amb un 
mateix procés patològic, es presentarà la sol•licitud  amb la 
documentació corresponent preferentment amb el següent 
comunicat de confirmació de la Incapacitat temporal o en 
darrer terme, amb el comunicat mèdic d’alta. 

•	 Els casos de procés oncològic s’acreditaran mitjançant el 
corresponent comunicat mèdic de baixa.

La documentació mèdica o sobre la situació personal de vi-
olència de gènere aportada per les persones interessades és 
confidencial, per la qual cosa l’Administració o l’organisme com-
petent s’ha de sotmetre a la normativa de protecció de dades 
de caràcter personal. En aquest sentit, un cop acreditat i fet 
constar que es compleixen els requisits per tenir dret a l’obten-
ció de les millores establertes normativament, es retornarà a 
l’interessat la documentació aportada. 

Les dades mèdiques relatives als motius concrets de la inca-
pacitat temporal no es registraran en cap base de dades. Les-



persones que intervenen en la tramitació del procediment 
de reconeixement de millores voluntàries tenen el deure de 
guardar secret (és millor no donar cap informació mèdica i fer 
servir només els justificants d’ingrés hospitalari i d’intervenció 
quirúrgica sense especificar-ne la causa).

PER ACCIDENT LABORAL O MALALTIA 
PROFESSIONAL

Accident ocorregut en el lloc de treball o in itinere 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% durant tot el període de la 
incapacitat.


