Insttrucció 1/2019,
1
de 29 de g
gener, so
obre justtificació d’absències per
mottius de salut
s
i per assistè
ència a consulta
c
mèdica d
del personal al
serv
vei de l’A
Administtració de
e la Gene
eralitat
L’apa
artat tercer de la disposició addici onal cinqua
anta-quatrena de la Lleei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’E
Estat per al 2018,
2
estab
bleix que less administra
acions
d regular la
a forma de jjustificació de
d les absè
ències per ccausa de ma
alaltia o
públiiques han de
que d
donin lloc a una incapa
acitat tempo
oral, mitjanç
çant l’exigència del com
municat de baixa
pertin
nent o docu
umentació acreditativa,
a
, segons qu
ue correspongui, des ddel primer diia
d’abssència.
L’Administració de la Gene
eralitat conssidera neces
ssari regula
ar la forma dde justificac
ció de les
ències per motius
m
de sa
alut que no donen lloc a una incap
pacitat tempporal, atès que
q amb
absè
l’entrrada en vigo
or del Decre
et llei 5/201 8, de 16 d’o
octubre, sobre l’increm
ment retributtiu per al
2018
8 i el règim de
d millores de la presta
ació econòm
mica d’incapacitat tem poral aplica
able al
perso
onal del secctor públic, les previsio
ons de la Ins
strucció 2/2
2013 han essdevingut in
naplicables.
Realitzat el tràm
mit sindical sense
s
acord
d, a l’emparra de les co
ompetènciess que normativament
té atrribuïdes la Secretaria
S
d’Administra
d
ació i Funciió Pública, aprovo
a
aqueesta Instruc
cció.

1. Objecte i àm
mbit d’aplicació
1.1 A
Aquesta Instrucció té per objecte e
establir crite
eris homoge
enis sobre eel procedim
ment per
justifficar les abssències, les faltes de p
puntualitat o la permanè
ència en el lloc de treb
ball per
motiu
us de salut així com les
s absènciess del lloc de
e treball perr assistir a cconsulta mè
èdica del
perso
onal inclòs en el seu àmbit d’apliccació.
1.2 L
La present Instrucció s’’aplica al pe
ersonal func
cionari inclò
òs dins l’àm
mbit subjectiu
u
d’apllicació del capítol
c
7 dell Decret 56//2012, de 29 de maig, sobre jornaada i horaris
s de treball
personal fun
ncionari al servei
s
de l’A
Administració de la Gen
neralitat, i aal personal laboral
del p
subje
ecte al VI Conveni
C
col·lectiu únic d
d’àmbit de Catalunya
C
del
d personaal laboral de
e la
Gene
eralitat de Catalunya.
C

2. Disposicion
ns genera
als
2.1 A l’efecte de
e garantir la
a correcta prrestació del servei, qua
alsevol absèència del llo
oc de
treba
all ha de serr comunicad
da, amb ca ràcter imme
ediat i en la forma que es conside
eri més
adien
nt (telèfon, correu electrònic, avís d’un familia
ar...), al cap
p de la unitaat on es pre
esten
serve
eis o al superior jeràrquic immedia
at, amb inde
ependència
a que poste riorment es
s justifiqui
docu
umentalmen
nt.
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2.2 L
Les absènciies que no siguin
s
justifiicades docu
umentalmen
nt o la justifficació de le
es quals es
conssideri insuficcient o inade
equada com
mporten la deducció
d
prroporcional d’havers, que
q se
subsstanciarà de
e conformita
at amb la Insstrucció 3/2
2013, de 30 de desembbre, per la qual
q
s’aprrova el proccediment de
e deducció p
proporciona
al de retribucions per inncomplimen
nt de la
jorna
ada sense ju
ustificació, sens
s
perjud
dici que pug
guin ser con
nstitutives dee falta disciiplinària.
2.3 E
En cap cas s’admetran justificantss documenta
als que con
ntinguin daddes sobre la
a salut de
les p
persones (da
ades sobre diagnòstic,, proves mè
èdiques realitzades...) ii, en el supò
òsit que
siguin lliurats, aquests justificants es rretornaran a les person
nes interesssades i es deixarà
d
m
un
na diligència, que l’abs
sència ha esstat correcttament
consstància a l’exxpedient, mitjançant
justifficada mitjan
nçant un do
ocument ad equat i suficient.
La do
ocumentaciió mèdica és
é confidenccial, per la qual
q
cosa l’A
Administracció o l’organ
nisme
comp
petent s’ha de subjecta
ar a la norm
mativa de prrotecció de dades de ccaràcter personal i les
perso
ones que in
ntervenen en la tramita
ació d’aques
st procediment tenen eel deure de guardar
secre
et.
2.4 E
Els caps de les unitats i els caps d
de les unitatts de personal són respponsables directes
d
del ccontrol del compliment
c
de la jornad
da i horari del
d personal que en deepèn, i el pe
ersonal que
ocup
pa càrrecs de
d comanda
ament o asssimilats ha de
d col·laborrar activameent a aques
sts efectes.

3. Ju
ustificació
ó d’absènc
cies per in
ncapacitatt temporall
3.1 L
Les absènciies produïde
es per moti us de salut, a excepció
ó dels supòòsits previsto
os al punt
4 d’a
aquesta Insttrucció, s’ha
an de justificcar necessà
àriament mitjançant el comunicat de baixa
pertin
nent i seguiiran la tramitació que ccorrespon a la situació d’incapacittat temporal.
3.2 E
Els comuniccats mèdics de baixa p
per incapacitat tempora
al i de confirrmació s’han de fer
arriba
ar a les unittats de pers
sonal en el termini màx
xim de tres dies a com
mptar de l’ex
xpedició,
senss perjudici que es recom
mani la con veniència d’avançar-lo
d
os telemàticcament (fax, correu
electtrònic...) a le
es unitats de destinació
ó.
La da
ata de l’alta
a mèdica qu
ueda inclosa
a en la dura
ada de la inc
capacitat teemporal, per la qual
cosa
a els comunicats mèdic
cs d’alta s’ha
an de prese
entar el dia laborable ssegüent, és a dir, el
mate
eix dia de re
eincorporació al lloc de
e treball.

4. Ju
ustificació
ó d’absènc
cies per m
motius de salut,
s
retrribuïdes i n
no recupe
erables,
sens
se incapac
citat temp
poral
4.1 L
Les primeres 15 hores laborables d’absència per motius de salut enn un mateix
x any
naturral, o les qu
ue corresponguin en fu
unció de la jornada reduïda o parccial, es pode
en
justifficar, sense necessitat de comuniccat de baixa
a, mitjançan
nt un docum
ment acredittatiu
d’ate
enció mèdicca.
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A aquests efectes, en el do
ocument ac reditatiu d’a
atenció mèd
dica ha de cconstar expressament
om i cognom
ms del pacie
ent, la data d’atenció mèdica
m
i les dades idenntificatives del
d centre o
el no
de la
a consulta mèdica.
m
El jusstificant s’ha de fer arribar al cap immediat o al cap de la
a unitat adm
ministrativa on es
prestten serveis el mateix dia de la rein
ncorporació
ó al lloc de treball.
t
4.2 L
Les absènciies per motiius de salutt derivades de l’embarà
às i de malaalties cròniq
ques o
onco
ològiques ess poden justificar mitjan
ocument de declaració responsab
ble sense
nçant un do
que ssigui aplicable el límit anual
a
de 15
5 hores labo
orables. En qualsevol ccas, les abs
sències de
durad
s consecutiu
us s’han de justificar ne
ecessàriam
ment mitjançant el
da superiorr a tres dies
comu
unicat de ba
aixa mèdica
a pertinent.
El do
ocument de declaració responsab
ble s’ha de fer
f arribar al cap immeddiat o al cap
p de la
unita
at administra
ativa on es presten serrveis el matteix dia de la reincorpooració al lloc
c de treball.
El fett que la perrsona intere
essada es trrobi en algu
un d’aquests
s supòsits ss’ha d’acred
ditar
prèviiament mitja
ançant un in
nforme mèd
dic i, un cop
p consti l’acreditació deel supòsit, no
n caldrà
torna
ar-lo a acred
ditar. A aquesta docum
mentació mè
èdica se li donarà
d
el traactament prrevist al
punt 2.3 de la present Instrrucció.
que fa a les absències per motius de salut de
erivades de malalties ccròniques, els
e serveis
Pel q
de pe
ersonal pod
dran exigir que
q l’inform e mèdic que en diagno
ostica la croonicitat hagi estat
emèss pels serve
eis públics de
d salut, aixxí com una acreditació mèdica, enn cada cas, conforme
la co
oncreta absè
ència del llo
oc de trebal l deriva de la malaltia crònica.
c

5. Ju
ustificació
ó d’absènc
cies per as
ssistir a consulta
c
mèdica
m
5.1 L
L’assistència
a a consulta
a mèdica ha
a de concerrtar-se fora de l’horari dde treball i els casos
en qu
uè aquesta circumstàn
ncia no sigu
ui possible han
h de qued
dar degudam
ment acreditats
mitja
ançant la de
eclaració res
sponsable d
de la person
na interessa
ada.
5.2 L
L’assistència
a a consulta
a mèdica ess concedeix
x pel temps indispensaable per ana
ar-hi i
torna
ar al lloc de treball i s’h
ha d’acredita
ar documen
ntalment mittjançant un justificant del
d centre
o con
nsulta mèdiica, en el qu
ual ha de co
onstar expre
essament el
e nom i coggnoms del pacient
p
i
l’hora
a d’entrada i sortida de
el centre o cconsulta mè
èdica.
5.3 E
El justificantt, juntamentt amb la decclaració res
sponsable, s’ha
s
de fer aarribar al ca
ap
imme
ediat o al ca
ap de la uniitat adminisstrativa on es
e presten serveis
s
el m
mateix dia de
e la
conssulta, si es torna al lloc de treball a
abans de fin
nalitzar la jo
ornada, o l’eendemà, si no s’hi
torna
a.

6. Viigència i efectes
e
6.1 A
Aquesta Instrucció entrra en vigor ll’endemà de
e la signatura.
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6.2 Q
Queda sensse efectes la
a Instrucció
ó 2/2013, d’a
aquesta Secretaria, i lees circulars o ordres
de se
ervei que s’’oposin al que estableixx la present Instrucció o que la coontradiguin.

Signat digitalment

Ana Isabel
per Ana Isabel
Marcos Vilar - Marcos Vilar - DNI
DNI 40936797V 40936797V (AUT)
Data: 2019.01.29
(AUT)
11:56:46 +01'00'

ministració i Funció Pú
ública
Secrretària d’Adm
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