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JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER 
MOTIUS DE SALUT 

 
La Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, sobre justificació d’absències per motius de salut i per 
assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat és un pas 
més enllà en la retallada de drets que el Govern dels Millors està aplicant als seus propis 
treballadors i treballadores. 
 
Ara, com a principal novetat, resulta que les absències justificades per motius de salut sense 
baixa que no siguin derivades de malalties de caràcter crònic i que superin les 30 hores 
d’absència durant el mateix any laboral comportaran un descompte del 50% de les 
retribucions del dia en qüestió. També cal destacar que s’haurà de presentar comunicat mèdic 
de baixa a partir del 3r dia consecutiu justificat d’absència per motius de salut. 
 
Resumint: 
 

- Qualsevol absència haurà de ser comunicada immediatament al cap de la unitat. 
 

- Les absències justificades per motius de salut de més de 3 dies consecutius hauran de 
ser acreditades mitjançant el comunicat mèdic de baixa (es podrà avançar el seu lliurament 
físic a les unitats de personal mitjançant correu electrònic o fax). 

 
- Les absències justificades per motius de salut fins a un màxim de 3 dies consecutius 

hauran de ser justificades amb el comprovant de visita mèdica o amb una declaració 
responsable del treballador o treballadora. 

 
- Les visites mèdiques durant l’horari de treball duraran el temps indispensable per acudir a 

la consulta i tornar al lloc de treball i s’hauran d’acreditar mitjançant declaració responsable 
de la persona interessada i el justificant de visita al centre o consulta mèdica. 

 
Els criteris que han entrat en vigor suposen, de fet, un significatiu empitjorament de les 
condicions aplicables a aquest tipus d'absència: si amb les Instruccions derogades el personal 
de la Generalitat podia gaudir de 2 absències al mes sense necessitat de recuperació horària i 
sense descomptes retributius (la qual cosa suposava un total de 24 dies d'absència en un any), la 
Instrucció 2/2013 estableix un topall de 30 hores laborables (4 dies) en un mateix any natural. 
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