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DESCOMPTES PER BAIXES I ABSÈNCIES JUSTIFICADES PER MOTIU DE SALUT
La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives va retallar els
drets dels treballadors de l’administració pública respecte a les prestacions per motiu de salut.
Amb posterioritat els acords i la normativa han millorat les prestacions en alguns supòsits
concrets.
a. Justificació de les absències
En el document Gestió del personal docent aprovat per Resolució de la Secretària general de 20
de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres
per al curs 2014-2015, s’han inclòs les noves instruccions sobre justificació d’absències per
motius de salut del personal docent.
S’estableix que:

+ Les absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

cal
justificar-les amb document d’atenció mèdica o bé amb declaració responsable de
l’interessat. Comporta descomptes retributius (50%) a excepció de les 30 primeres hores en
un mateix curs escolar.

+ Les absències per assistència a consulta mèdica, únicament quan no hi hagi la possibilitat
d’assistir-hi fora de l’horari de treball es concedeix pel temps indispensable per anar i tornar
al centre de treball. S’han de justificar amb justificant del centre o consulta mèdica o amb la
declaració responsable de l’interessat. No comporten descomptes retributius.

+ Les absències per motius de salut amb baixa per malaltia de durada superior a tres dies
cal justificar-les amb el comunicat mèdic de baixa.
Els justificants o la declaració responsable es faran arribar al director del centre docent o servei
educatiu on la persona presta serveis, el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.
Model de la declaració responsable de l’interessat:
(http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PersonalDocent/G445_003.pdf).

b. Descomptes retributius de les absències justificades per motiu de salut:
Es calcula respecte a les retribucions percebudes el mes anterior a la baixa. Els increments de
sou com triennis i estadis docents no apareixen a la nòmina fins l’alta i no tindran caràcter
retroactiu.
Les retribucions seran:
-

Els tres primers dies d’incapacitat laboral es cobrarà el 50%.
Del 4t al 20è dia d’incapacitat laboral es cobrarà el 75%.
A partir del 21è dia en endavant el 100% de les retribucions.

Supòsits excepcionals que garanteixen el 100% de les retribucions en situacions
d'incapacitat temporal per contingències comunes.







En cas d’accident laboral ocorregut en el lloc de treball o in itinere.
Per malaltia professional que en el cas dels docents només hi consten els nòduls de
cordes vocals.
En baixes produïdes durant l'embaràs
Víctimes de violència de gènere.
En baixes que comportin hospitalització i/o intervenció quirúrgica.
En tractament oncològics

Per garantir el 100% de les retribucions és necessari un procediment que comença amb la
sol·licitud de la persona interessada en el model corresponent.
Model de sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal en circumstàncies
excepcionals:
(http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis%20Territorials/Baix%20Llobregat/00%20docum
ents/arxius/Solicitud_millora_percepcions_IT.pdf)

No comporten descomptes retributius:
- Les 30 primeres hores d’absència justificada per motius de salut en un curs escolar.
- Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, justificades.
c. Sobre les 30 primeres hores en un mateix curs escolar
Càlcul de les hores
Disposem d’un màxim durant el curs escolar de 30 hores d’absència per motius de salut quan
es té un nomenament per a tot el curs a jornada sencera. A cada dia correspon una jornada de
7’5 hores, per tant seria l’equivalent a 4 dies. En tot cas és important consultar la direcció del
centre pel criteri d’aplicació d’aquesta regla general.
Quan el docent no té un nomenament per a tot el curs o no és a jornada sencera o té alguna
incidència de reducció de jornada o un permís o llicència no remunerat, el saldo decreix en la
part proporcional.
En el cas dels substituts, el càlcul del saldo inicial és fa en funció de la jornada de treball i fins
al 30 de juny, data màxima fins a la qual es pot perllongar el seu nomenament. Successius
nomenaments donaran lloc a un recàlcul del saldo disponible.
Quan s’hagi esgotat el saldo de 30 hores, si hi ha una altre baixa, la data d’aquesta i els
descomptes retributius corresponents s’apliquen des del primer dia.

Consulta del saldo d’hores
Es pot consultar el saldo en el portal ATRI.
Una vegada dins el portal s’ha d’accedir per ATRI/Gestió del temps/Expedients d’absentismes.

D’aquesta manera entrem dins el nostre expedient d’absentisme i podem consultar les nostres
dades en l’apartat de GESTIONS/PROFESSORAT/Consulta.

Sigui qui sigui la nostra consulta de dades concretes sempre apareixera el Saldo.
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