JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT 2019
El Departament d'Ensenyament ha fet difusió de la instrucció relativa a les absències per motiu de Salut.
No és el que els sindicats volíem. UGT demanà un retorn a la situació anterior a les retallades del 2012 on
no hi havia un límit d'hores i es justificava davant del director/a del centre.
No ha estat possible. Unilateralment el Departament ha decidit establir el nombre d'hores en 15 en un curs
escolar.
Us fem a mans un resum d’aquesta instrucció

Procediment per justificar les absències del lloc de treball per motius de salut


Ha de ser comunicada immediatament i a la direcció (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...) i
posteriorment documentalment.



Absències no justificades documentalment o justificació insuficient comporten deducció d’havers i
poden comportar falta disciplinària.



No s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut (dades sobre diagnòstic,
proves mèdiques realitzades...) i, en el supòsit que siguin lliurats s’han de retornar. S’ha de deixar
constància a l’expedient que l’absència ha estat correctament justificada mitjançant un document
adequat i suficient.



La documentació mèdica és confidencial i les persones que intervenen en la tramitació s’han de
subjectar a la normativa de protecció de dades i tenen el deure de guardar secret.



La responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

Justificació d’absències per incapacitat temporal (baixa)
Baixa

Alta

Vacances

S’ha de comunicar immediatament al director o directora del centre
Fer-li arribar el comunicat de baixa expedit pel metge, com a molt tard, l'endemà de la data
de l'expedició.
Hem d’anar a treballar l’endemà de la data de l’Alta
S'han de presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.
S’ ha de tramitar directament als SSTT o al Consorci
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Justificació d’absències per motius de salut (sense baixa)


S’acrediten amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o
d'assistència a consulta mèdica".



Les primeres 15 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) no comporten descompte.



Si l’endemà es presenta la baixa el comptador retorna a zero.



Només es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre



El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la
reincorporació.



Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques
(acreditat prèviament mitjançant un informe mèdic que seguirà el procediment de confidencialitat i
protecció de dades) es poden justificar mitjançant la declaració responsable sense aplicar el límit de 15
hores.



Les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament amb la
baixa mèdica
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