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Autoria: CCOO de Catalunya. 
Barcelona, Desembre de 2019. 

Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció “Assistència i Promoció per a la millora de la Prevenció 
de Riscos Laborals”. (Codi de l'acció: AT2018-0082). 

Dipòsit Legal: B 29539-2019 

L'objectiu d'aquest fullet és informar a les persones treballadores i als seus representants 

sobre allò que es pot considerar absentisme i sobre les propostes sindicals d’intervenció de 

CCOO de Catalunya, per tal de sensibilitzar i dotar d’eines per a la promoció de la salut a les 

empreses, la millora de les condicions de treball i la reducció dels danys a la salut. 
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L’absentisme laboral 

1. INTRODUCCIÓ 

Les organitzacions patronals, les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCSS) i les 

Empreses Col·laboradores amb la Seguretat Social (EECC) han fet i fan nombroses campanyes 

mediàtiques sobre el suposat problema que significa per a elles l’absentisme, amb unes suposades 

pèrdues econòmiques per a les empreses i per l’erari públic. Les empreses i els seus representants 

patronals pretenen convèncer a la societat i al govern de l’Estat de la necessitat que es legisli en 

favor de majors competències per a les MCSS i EECC, que són patronals, com ara donar la baixa i 

l’alta mèdica per Incapacitat Temporal per Contingència Comuna (ITCC), quan aquest és un 

assumpte que li pertoca al personal mèdic del Servei Públic de Salut. 

En aquest objectiu s’han sumat de forma acrítica, sense entrar en profunditat en las dades 

concretes, determinats mitjans de comunicació afins als interessos patronals que han comprat  

aquest discurs perfectament elaborat i dissenyat. 

Aquesta pressió sobre la població, a nivell mediàtic, polític, econòmic i laboral, malauradament ha 

calat parcialment entre la població treballadora i la ciutadania en general, creant una percepció falsa 

que hi ha moltes persones treballadores que defrauden amb les baixes mèdiques, que suposen 

importants pèrdues per a les empreses i un augment de la despesa pública. En aquest discurs, els 

treballadors i les treballadores són sospitosos habituals. 

El cert és que en l'absentisme, estem davant d’un discurs ple de supòsits erronis, mancat de rigor, 

que manipula les xifres i els conceptes legals amb un objectiu clar: reduir els costos salarials i les 

cotitzacions empresarials, així com augmentar els beneficis dels empresaris i empresàries, a costa de 

la salut i de les prestacions que els treballadors i treballadores han cotitzat degudament. És al 

capdavall un robatori de la salut de les persones treballadores i dels diners dels contribuents. 

Per a CCOO el veritable problema està en realitat en el presentisme, és a dir, en l’elevat nombre de 

persones que es veuen obligades a treballar malaltes per la por a perdre la feina, fruit de la 

precarietat instal·lada en el mercat de treball a conseqüència de la reforma laboral, la qual permet 

una regulació molt flexible de la temporalitat en els contractes i l’acomiadament per absències 

justificades al treball, avalat en aquest cas per la recent sentència del Tribunal Constitucional. 

El presentisme perjudica la salut de les persones treballadores i, al contrari del que es pretén, també  

la productivitat de les empreses. 



3 
 

L’absentisme laboral 

2. QUÈ ÉS L’ABSENTISME? 

L’ OIT defineix l’absentisme laboral com “una situació en la que el treballador no es presenta en el 

seu lloc de treball, o acudeix menys hores d’allò estipulat, quan des de l’organització s’esperava 

que acudís, o romangués tot el temps en dit lloc”. Així hem de distingir entre l’absentisme laboral: 

Justificat 

Quan el treballador/a no acudeix al seu lloc de treball de forma justificada, i 

avisa a l’empresari de la absència. Aquí s’inclouen vacances, malalties, baixes 

mèdiques, permisos retribuïts per diferents motius, crèdit sindical, etc. 

Sense 

Justificar 

Quan el treballador/a no acudeix al seu lloc de treball o s’absenta del mateix, 

sense avisar i sense justificació per fer-ho. 

 

Aquestes campanyes mediàtiques de la patronal, pretenen donar una imatge falsa de l’absentisme 

laboral, utilitzant l’estratègia de comptabilitzar el total de temps d’absentisme (justificat i no 

justificat), però proposant mesures només per a les baixes per Incapacitat Temporal per 

Contingències Comunes (ITCC). 

La raó d’aquesta actuació de les patronals radica en el fet que no volen suportar el cost econòmic 

d’abonar la prestació d’ITCC del dia 4 al dia 15 de la baixa, la cotització de la persona treballadora 

que està de baixa, els possibles complements salarials d’ITCC contemplats en la negociació 

col·lectiva, ni el cost de producció, al no substituir, en la majoria de casos, al treballador o 

treballadora que ha emmalaltit. És a dir, intenten defugir les seves obligacions legals amb la classe 

treballadora i modificar la normativa laboral per eliminar drets, amb l’objectiu d’augmentar els seus 

beneficis de forma injustificada. Bona prova és la reforma laboral de l’any 2012. 
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L’absentisme laboral 

3. ANALITZANT LES DADES DE LES PATRONALS 

Tota aquesta estratègia patronal sobre l’absentisme acostuma a basar-se en els informes que 

periòdicament publica ADECCO1, els quals no tenen cap rigor tècnic ni estadístic.  

A continuació, senyalem les principals característiques que desvirtuen el VIII Informe Adecco el qual 

contempla dades fins el 2018 sobre absentisme. 

a) Dades parcials que ignoren estadístiques oficials: 

En primer lloc, diu que no existeix un càlcul estadístic oficial sobre l’absentisme, i això és cert, però a 

partir d’aquesta premissa treu una conclusió sense cap base, consistent en que, per tant, no 

existeixen estadístiques públiques al respecte, i això no és cert. 

Sí que existeixen estadístiques públiques que contemplen elements centrals de l’absentisme, i les 

més obvies són les publicades cada any per l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) sobre totes 

les variables d’Incapacitat transitòria (IT), tant comuna com professional del conjunt del sistema i 

que abasta a tota la població assalariada espanyola. Curiosament aquesta font d’informació 

estadística oficial no es contempla en els seus informes. 

A partir de la variable anterior errònia, indiquen que una forma d’abordar l’absentisme amb 

informació oficial és la relativa a l’Enquesta Trimestral de Costos Laborals (ETCL), publicada per 

l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta enquesta es fa a partir dels resultats d’una mostra de 

28.500 establiments (sense concretar si són centres de treball o empreses), bàsicament empreses de 

més de 500 persones treballadores. L’informe afirma que específicament s’investiga a tots els 

assalariats per compte aliena dels establiments inclosos en aquesta mostra. 

Però, si analitzem quin és l’abast real de població treballadora que ha considerat l’informe Adecco, 

ens trobem que: 

I. Les dades oficials del Ministeri de Treball (Subdirecció General d’Estadística i Anàlisi 

Sociolaboral) senyalen que al 2018 el número d’empreses inscrites a la Seguretat Social van 

ser 1.346.629 empreses, mentre que l’ETCL només inclou 28.550 establiments, és a dir, només 

contempla, en el millor dels casos, el 0,47% del total d’empreses a Espanya (això suposant que 

                                                        
1L’últim informe publicat és el “VIII Informe Adecco sobre absentismo”, es pot consultar i descarregar en 
https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-viii-informe-adecco-sobre-absentismo-laboral/ 

https://www.adeccoinstitute.es/descarga-el-viii-informe-adecco-sobre-absentismo-laboral/
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quan parlen d’establiments es refereixen a empreses, perquè si es refereixen a centres de 

treball el percentatge no tindria cap rellevància estadística). 

II. Una altra consideració consisteix en el fet que l’ETCL, i per tant l’informe Adecco, se centren 

en les empreses de més de 500 treballadors i treballadores. Continuant amb les estadístiques 

oficials del Ministeri de Treball, el número de persones treballadores d’aquestes empreses de 

l’ETCL al 2018 va ser de 4.557.206, un 28,92% del total dels 15.755.094 de persones 

treballadores. 

b) Càlculs interessats: 

A partir d’aquí, i amb aquestes dades parcials, quan no irrellevants, Adecco calcula les hores de 

treball pactades efectives mensuals. Així sumen les hores pactades (en convenis col·lectius o 

contractes de treball) amb les hores extraordinàries “que eventualmente se hubieran realizado”. Al 

total d’aquesta suma li resten només les hores no treballades per vacances i dies festius, i d’aquí 

treuen les hores pactades efectives, a diferència de l’ETCL que també li resta les baixes per IT. 

Tot allò que no entri en aquest còmput (baixes per IT, maternitat, crèdit sindical, etc.) entenen que 

és absentisme que no volen assumir, i és el que fan servir per indicar les suposades xifres d’augment 

de l’absentisme. 

Malgrat tot, Adecco no incorpora en aquests càlculs tots els ítems que fa servir l’ETCL, ja que 

curiosament, l’ETCL incorpora els següents ítems: 

 Hores pactades. 

 Hores pagades. 

 Hores efectives. 

 Hores no treballades. 

 Hores no treballades per vacances i festes. 

 Hores no treballades per ITCC2. 

 Hores extres de persones treballadores3. 

                                                        
2Aquest ítem no és incorporat per Adecco, ja que sembla que només seleccionen aquells que són favorables a 
les seves tesis. 
3Aquest ítem ho contemplen de forma genèrica i irrellevant, ja que fan servir l’expressió “que eventualmente 
se hubieran realizado”, però és comunament conegut l’enorme frau existent en relació a les hores extres, i que 
abordem més endavant. 
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Un altre element rellevant és que per analitzar l’evolució dels processos d’ITCC en relació a 

l’absentisme, no utilitza com dèiem les xifres del conjunt del sistema publicades per l’INSS, sinó les 

xifres d’una MCSS, concretament FREMAP, que tanmateix és coautora d’aquest informe. 

Concretament fan servir una mitjana dels anys 2009 a 2018, sense fer cap comparativa en relació a 

l’any 2017, que seria el més lògic i objectiu. És a dir, a partir de les dades d’IT dels casos gestionats 

per FREMAP, es fa una extrapolació pel conjunt de la població treballadora espanyola, sense cap 

justificació, ja que les dades vàlides per al conjunt de la població treballadora són les publicades 

oficialment per l’INSS. 

c) Es basen en premisses jurídicament incorrectes i absolutament inacceptables: 

Finalment, i amb independència del que hem comentat fins ara, utilitzen un criteri absolutament 

inacceptable per a definir com a injustificades les baixes d’ITCC, que textualment és el següent: 

“Para estimar las bajas injustificadas por ITCC, tomamos como referencia los datos promedio del 

trienio 2012-2014, cuando, ante el temor a perder su empleo, se supone que las bajas fraudulentas 

se habían eliminado. La media de esos tres años es de 45,9 horas anuales por trabajador. Todo lo que 

exceda esa cifra, en nuestro ejercicio de estimación se considera como horas no trabajadas 

fraudulentas. En 2018 se perdieron por IT 62,1 horas. Por lo tanto, tenemos que 16,2 horas anuales 

por asalariado se consideran bajas indebidas”. 

 

En relació a aquesta afirmació que fa Adecco, hem de tenir en compte els següents elements: 

I. Relacionen de manera inversa el presentisme (anar a treballar en situació de malaltia per por 

a perdre el treball) amb el suposat frau, és a dir, entenen que aquest fenomen fa reduir els 

comportaments fraudulents, i per tant, contradiuen allò que preveu la normativa d’aplicació, 

que és poder obtenir una baixa mèdica per a poder recuperar la salut en condicions de 

dignitat.  

Cal tenir en compte, que el qüestionari de l’ETCL es passa als empresaris que són els que 

omplen el mateix. No es coneix cap control de veracitat per un altre agent d’aquesta 

informació facilitada pels empresaris, així com cap intervenció de les Representacions 

Legals de les persones Treballadores. 
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II. De manera interessada, agafen com a referència el període de 2012-2014 en el qual es van 

reduir les hores de treball no realitzades per ITCC, fent l’afirmació perversa i subjectiva que totes 

les IT dels anys posteriors que superin aquesta referència han de considerar-se fraudulentes. 

L’afirmació implícita que fan és que les persones treballadores hem de patir dolor i malestar i no 

pas exercir el nostre dret a la salut i accedir a l’atenció sanitària que l’Estat preveu en aquests 

casos, consideren que si hem sofert durant els anys més durs de la crisi econòmica, podem i 

devem patir-ho sempre.  

III. Sorprèn que Adecco no tingui en compte que la baixa mèdica per ITCC és expedida per un 

funcionari o funcionària del Sistema Públic de Salut, que és absolutament neutral i no respon a 

cap interès de part o privat, i és aquest acte administratiu el que dóna lloc a que la persona 

treballadora accedeixi a la baixa i a la prestació pública corresponent per la qual ha cotitzat 

sobradament. Entenem que aquest oblit no podríem atribuir-ho al desconeixement de la 

normativa actual.   

En tot cas, els empresaris i empresàries, les MCSS i les EECC, si no estan d’acord amb la decisió 

del facultatiu públic, tenen al seu abast tota una sèrie d’actuacions, tant a nivell de 

procediments administratius com judicials per revertir la concessió d’aquesta baixa mèdica per 

ITCC. Els únics organismes amb competència per a determinar si la baixa és fraudulenta o 

indeguda són l’INSS o una sentència judicial. 

Per tant, NO pot ser vàlida ni admissible la determinació de baixes fraudulentes a partir 

d’estimacions subjectives realitzades per part interessada i bassades en dades estadístiques per 

arribar a una valoració jurídica sense recolzament legal i que vulnera drets de les persones 

treballadores. 

IV. Però anem més enllà, si considerem l’article 6.4 del Codi Civil, la definició legal de frau (o 

fraudulent) és la següent: “Realitzar conductes il·lícites amb l’empara d’una llei vigent, però que 

produeixen un resultat contrari o prohibit per una altra norma legal que sigui fonamental en 

l’aplicació de la mateixa matèria, i això s’ha de manifestar de forma notòria i inequívoca”. 

Adecco, en el seu VIII Informe, no pot indicar la norma legal que amb aquest suposat frau s’ha 

vulnerat, ja que no ha existit tal vulneració, i, per tant, en cap cas, pot fer una consideració de 

baixes fraudulentes o indegudes.  
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L’informe de FOMENT 

Com ja hem comentat, la majoria de manifestacions de les patronals en relació a l’absentisme es 

basen en l’informe d’Adecco i altres similars. Així, Foment del Treball Nacional va publicar a l’octubre 

de 2019 el seu XIV Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva4, en el qual analitzava la 

qüestió de l’absentisme entre d’altres elements laborals. 

En aquest informe realitzen una sèrie de propostes orientades a canvis legislatius o de procediments 

per part de les Administracions Públiques, per a concedir a les mútues la capacitat de donar altes 

mèdiques en tots els supòsits, suprimir l’obligació empresarial de pagar la prestació des del quart al 

quinzè dia, o potenciar encara més el control de les baixes de curta durada per part de la Inspecció 

Mèdica de la Seguretat Social, en el cas de Catalunya la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques 

(SGAM, antic ICAM). 

En l’apartat dedicat a explicar la metodologia utilitzada per a l’anàlisi de les dades i l’obtenció dels 

indicadors, sobre els que construeixen les seves propostes i conclusions, fan un breu comentari en 

relació a la metodologia utilitzada en l’apartat de l’absentisme, indicant que han utilitzat dades de 

l’Enquesta Trimestral de Costos Laborals (ETCL) de l’Institut Nacional d’Estadística, sobradament 

comentada en aquest fullet, així com de l’informe de Randstad i del VIII informe Adecco sobre 

absentisme. 

Per tant, el nivell de confiança que ens pot atorgar aquest informe i qualsevol altre basat en les 

mateixes fonts, en relació al rigor metodològic i, en conseqüència, a la fermesa de les possibles 

conclusions a les que puguin arribar, és més aviat nul. 

Sembla evident que aquest és un altre informe que està sustentat més per una orientació ideològica 

que per un anàlisis objectiu de les dades. 

 

 

 

                                                        
4Aquest informe es pot consultar en https://www.foment.com/wp-content/uploads/2019/10/XIV-Informe-
Mercat-laboral_NC-octubre-catal%C3%A0-1.pdf 

https://www.foment.com/wp-content/uploads/2019/10/XIV-Informe-Mercat-laboral_NC-octubre-catal%C3%A0-1.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2019/10/XIV-Informe-Mercat-laboral_NC-octubre-catal%C3%A0-1.pdf
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4. DESMONTANT LES MENTIDES DE L’ABSENTISME 

a) Sobre el suposat creixement de l’absentisme… 

QUÈ DIUEN LES PATRONALS? QUÈ DIUEN LES DADES PÚBLIQUES5? 

Es dona una xifra d’augment de les 
baixes per ITCC entre 2017 i 2018 del 

12,7%. 

Es fa una comparativa només de dades 
de Fremap i una extrapolació dels 

mateixos al conjunt del sistema de 

Seguretat Social. 

Les dades oferides son comparatives del 
període 2019/2013 amb el període 

2014/2018. 

L’augment de les baixes per ITCC entre 

el primer període i el segon és d’un 

16,56%. 

El número de baixes mèdiques per ITCC, entre les 
persones treballadores per compte aliena, va tenir 

un augment entre 2017 i 2018 del 9,02%. 

Però l’absentisme per aquest concepte no és només 
pel número de baixes, sinó també, i bàsicament, per 

la duració de les mateixes (hores no treballades). 

Així, l’augment de la duració mitjana dels processos 
amb alta entre 2017 i 2018 va ser del 1’8%, molt per 

sota de l’augment de la població protegida del 3,3%, 

i res a veure amb el 12,7% ni el 16’56%. 

 

b) Sobre el cost de l’absentisme… 

QUÈ DIUEN LES PATRONALS? QUÈ DIUEN LES DADES PÚBLIQUES6? 

El cost d’ITCC en 2018 en relació amb 
2016 va ser7, pel conjunt del Sistema de 
Seguretat Social, de 5.371,49 milions 
d’euros, amb un augment del 12,89%. 

El cost directe al 2018 per les empreses 
va ser de  6.218 milions d’euros. 

El cost d’oportunitat per les empreses 
va ser de 70.741,40 milions d’euros. 

 

Les dades públiques sobre el cost d’ITCC dels anys 
2017 i 2018, diuen que: 

 Cost d’ITCC per a les MCSS (2018): 5.371,49 
milions/€, reducció del 0,36% en relació al 2017. 

 Cost d’ITCC per a les Entitats Gestores de la 
Seguretat Social (EGSS) al 2018: 2.113,29 
milions/€, disminució del 3,73% en relació al 2017.  

 Cost pel conjunt del Sistema de Seguretat Social al 
2018: 7.484,78 milions/€, disminució del 1,33%. 

 El cost d’oportunitat, no es basa en cap dada 
pública verificable i es basa en el conjunt de 
l’absentisme, tant el justificat como el no 
justificat. 

                                                        
5Dades de l’INSS. 
6Dades de l’INSS. 
7 VIII Informe Adecco sobre absentismo. 
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c) Sobre les hores no treballades per absentisme per ITCC… 

QUÈ DIUEN LES PATRONALS? QUÈ DIUEN LES DADES PÚBLIQUES8? 

España és un dels països de la UE amb 
més absentisme laboral. 

L’equivalent a casi 1 milió de persones 
treballadores no ha acudit cap dia de 

l’any al seu lloc de treball. 

 

España és el cinquè país de la UE amb un menor 
absentisme. El 72’7% de les persones treballadores 

a España no ha faltat cap dia al treball per motius de 

salut, enfront al 55% de mitjana de la UE9. 

El 37,6% de les persones treballadores a España 

considera que la seva salut es veu afectada 

negativament pel seu treball, augmentant en casi 10 

punts als últims anys, sent el tercer país més afectat 
de la UE, només estant per sobre Letònia i 

Eslovènia10. 

Un bon percentatge de danys a la salut causats pel 
treball es deriven indegudament per empreses i 

MCSS o EECC, augmentant injustificadament les 

contingències comunes. 

 

Comentaris en relació als costos per ITCC 

Si analitzem la disminució del 1,33% de costos per ITCC en el conjunt del Sistema de Seguretat Social 

que es va produir en 2018 respecte al 2017, veiem que la baixada més important la trobem al 

Sistema Públic de Salut, amb una disminució del 3,73%, en canvi, la reducció va ser molt més 

moderada en les mútues, del 0,36%. En la nostra opinió, això demostra una major eficàcia en la 

gestió econòmica del Sistema Públic de Salut que el de la medicina privada utilitzant fons públics, 

sobretot si tenim en compte que l’afiliació a la Seguretat Social de 2017 a 2018 va augmentar un 

3,3%. Per tant, no hi ha una relació directa entre el descens o increment de població afiliada i els 

costos de les baixes mèdiques per ITCC. 

Una altra dada rellevant consisteix en el fet que, en general, les CCAA que tenen un índex més baix 

de baixes per ITCC acostumen a ser les que tenen un índex més elevat en la seva durada i en hores 

de treball perdudes per aquest motiu. En canvi, les CCAA amb un índex més alt de baixes acostumen 

a ser les que tenen un índex més baix de durada. Això no és més que una conseqüència de les 

                                                        
8Dades de l’INSS. 
9Dades de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (Eurofund). 
10Dades de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i Treball (Eurofund). 
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actuacions que es fan des de l’Administració, les MCSS i les empreses per a pressionar o evitar que 

les persones treballadores estiguin de baixa mèdica, o bé per a escurçar la durada de la mateixa, 

sense que la persona afectada es recuperi. Quan els treballadors i treballadores no tenen més opció 

que tenir una baixa per ITCC, aquesta ha de ser necessàriament de més llarga durada, ja que no han 

rebut el tractament suficient i el temps de descans necessari per a curar-se en el moment de 

contraure la patologia corresponent. 

En aquest sentit, recordem el que diuen les patronals: La *ETCL no desagrega les hores perdudes per 

IT. Però hi ha un cert consens entorn d'una hipòtesi raonable que explica el seu comportament. La 

idea, senzillament és que en moments en què augmenta l'ocupació, el treballador o treballadora no 

tem perdre el seu lloc de treball i existiria, en alguns casos, una tendència cap a una major auto 

indulgencia pel que s'estendrien les baixes per malalties comunes. En èpoques de crisis, amb 

l'ocupació minvant, el treballador tendiria a “defensar” el seu lloc de treball amb la seva presència, 

fins i tot en casos de malaltia lleu.  

Tanmateix, hem de recordar que les persones treballadores de baixa per ITCC estan sotmeses a una 

sèrie de controls de la seva malaltia que, en el seu conjunt, entenem inadmissibles, ja que en estat 

de malaltia la persona ha de descansar i seguir un tractament per a recuperar-se. Aquests controls 

són: 

 El propi del metge del Sistema Públic de Salut que li ha emès la baixa per ITCC i li prescriu el 

tractament mèdic. 

 El realitzat pel metge de la mútua, quan aquesta té la gestió econòmica d’ITCC. 

 El realitzat, en el seu cas, pel metge de les empreses de “metges policia” en virtut de l’article 

20.4 de l’Estatut dels Treballadors (ET). 

 El realitzat per la Inspecció Mèdica de la Seguretat Social, en el cas de Catalunya SGAM (antic 

ICAM). 

És a dir, es poden realitzar aquests controls sobre l’actuació professional del facultatiu del Sistema 

Públic - dos d’ells realitzats per organismes privats-, qüestionant la seva professionalitat, però no 

existeix cap control per part del Sistema Públic de Salut de les actuacions mèdiques realitzades pels 

organismes privats, les mútues, en concret, en la seva condició de col·laboradores amb la Seguretat 

Social, i finançats amb diners públics. 
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5. EN RELACIÓ A LES HORES EXTRAORDINÀRIES 

Es fa evident, que en relació a la ITCC a les patronals i les MCSS només els preocupen aquelles 

qüestions que els costen diners, però no es preocupen gens pel cost que tenen les hores de treball 

no declarades per al Sistema Públic i per a les persones treballadores. 

L’exponent màxim d’aquesta qüestió el trobem quan parlem de l’excés de jornada laboral, i d’hores 

extraordinàries, les quals en gran mesura ni s’abonen ni es compensen als treballadors i 

treballadores per part de les empreses, i de les quals no es fa un control seriós i eficaç per part de 

l’Administració Pública. 

Alguns exemples concrets: 

Temps de treball per treballador/a i mes 201711 
Unitats: Hores/treballador/a (mes) 

Hores no treballades per vacances 7,63 36,1% 

Hores no treballades per festes 6,85 32,4% 

Hores no treballades per IT 4,88 22,9% 

Hores no treballades per maternitat 0,93 4,4% 

Hores no treballades per permisos remunerats 0,45% 2.1% 

Hores no treballades per raons tècniques o econòmiques 0,10% 0,5% 

Hores no treballades per compensació d’hores extres 0,08% 0,4% 

Hores no treballades i remunerades 0,28% 1,3% 

TOTAL HORES NO TREBALLADES I PAGADES 21,15% 100% 

 

Per tant, en 2017, i la mateixa tendència es trobarà al 2018 i 2019, l’absentisme real seria del 0’28% 

suposant un 1’3% del total, i l’absentisme justificat seria del 20’87%, un 98,70% del total. 

                                                        
11 Dades de l’ INE.ECL i de l’Informe FSC.CCOO 

Els fets demostren, tossudament, que el plantejament de les patronals únicament ens porta 

a la precarització, no només del treball, sinó també de la nostra salut. 
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Si això ho posem en relació als plantejaments de les patronals sobre hores perdudes per ITCC, 

podem extraure les següents conclusions: 

 El 68,5% de les hores no treballades i pagades corresponen a vacances i dies festius. Les 

absències justificades per baixes d’IT només són del 22,9% del total d’absències. 

 La tassa de l’absentisme laboral que les patronals diuen que en 2017 va ser del 14,1% passa 

al 0,28% d’absentisme real12.  

 La pèrdua de temps treballat és de tot just 16,8 minuts mensuals per persona treballadora. 

Una altra dada sobre les hores extraordinàries, en comparació amb l’absentisme, és que en 2017 es 

van realitzar 5.810,6 hores extraordinàries registrades, de las quals:13 

Hores extres no pagades 2.724,9 

Assalariats/as 15.715,1 

Hores setmana per assalariat/a 0,17 

Hores mes per assalariat/a 0,75 

Això representa 45 minuts al mes, mentre que l’absentisme real suposa 16,8 minuts al mes. 

Per tant, l’empresari li deu a la persona treballadora 28 minuts al mes. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12Dins d’aquest 0,28% d’hores remunerades y no treballades s’inclouen diverses causes: permisos no 
remunerats, tancament patronal, guarda legal, sancions i altres, la majoria no imputables a la persona 
treballadora. 
13 Dades INE.EPA i Informe FSC.CCOO 
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6. EL PER QUÈ DE TOT PLEGAT 

Tota aquesta confusió intencionada amb xifres sense cap fonament real i amb valoracions i 

conclusions esbiaixades, amb l’objectiu de crear un estat d’opinió conforme al qual es pretén vendre 

que les persones treballadores realitzen frau a la Sanitat Pública, i amb la qual es qüestiona la 

professionalitat dels facultatius del Sistema Públic de Salut, intenta obviar i amagar els objectius i 

interessos reals de les patronals. Per aquest motiu, hi ha una sèrie de consideracions que ho 

expliquen i hem de tenir en compte: 

a) L’absentisme laboral no està perfectament definit. 

La definició de l’ OIT és massa general i dóna peu a perspectives diferents. Les patronals inclouen tot 

tipus d’absències, les justificades i les no justificades, quan comptabilitzen l’absentisme. En les 

primeres inclouen baixes d’ITCC, permisos retribuïts, vacances, crèdit sindical, mort de parents 

(primer i segon grau), matrimoni, hospitalització, permisos de exàmens, etc.  

No obstant, després centren el discurs només en les absències per ITCC, generant un debat trampós 

i esbiaixat al servei dels interessos de les empreses en el qual prima, per sobre de qualsevol altre 

consideració, el punt de vista de la rendibilitat econòmica. 

Des de CCOO rebutgem aquest discurs, per tant, el nostre plantejament ha de ser necessàriament 

diferenciar entre l’absentisme laboral amb cobertura legal (quan hi ha una norma jurídica o 

convencional que justifica l’absència de la persona treballadora) i l’absentisme laboral sense 

cobertura legal, i no entrar pas en la qüestió de si aquest és previsible o no. Quan l’absentisme 

laboral té cobertura legal, respon a l’exercici d’un dret per part de la persona treballadora. 

Una dada significativa al respecte: l’absentisme laboral sense cobertura legal és anecdòtic, hi han 

dades que el quantifiquen al voltant del 1% d’hores per treballador o treballadora al trimestre. 

b) L’absentisme laboral no està ben definit, malgrat sí està regulat legalment. 

No existeix una definició legal d’absentisme, per una raó òbvia, només es podria regular una 

definició legal d’absentisme laboral que respectés l’exercici dels drets inclosos en la negociació 

col·lectiva i l’Estatut dels Treballadors per part de les persones treballadores, i hauria d’estar basada, 

per tant, única i exclusivament, en les absències dels treballadors i treballadores que siguin 

injustificades i sense cobertura legal. Un camí i un escenari que no interessa pas a les patronals i, 
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conseqüentment tampoc al Govern Central, ja que sovint van de la mà. En aquest cas, el debat sobre 

l’absentisme laboral s’hauria d’acabar. 

Com hem vist, una part d’allò que les patronals defineixen com a absentisme si que està emparada 

per la normativa laboral, ens referim a les contingències comunes per IT, les contingències 

professionals, la prestació per risc durant l’embaràs o la lactància, els permisos retribuïts, les 

vacances, el crèdit sindical, els permisos per mort de parents (primer i segon grau), el trasllat de 

domicili, el matrimoni, l’hospitalització, la vaga, etc. Tot un conjunt de drets positius per a les 

persones treballadores i un marc legal que connecta el treball amb la dignitat de les persones 

recollida en la Constitució.  

Aquest seguit de drets de l’Estatut dels Treballadors son regulacions que expressament acoten 

l’absentisme, però en nombroses ocasions no són reclamats ni exercits per les persones 

treballadores, per la facilitat en l’acomiadament que va introduir el govern del PP en el propi Estatut 

dels Treballadors mitjançant la Reforma Laboral que va modificar l’article 52.d. 

Aquesta modificació, avalada per la recent sentència del Tribunal Constitucional, permet que es 

pugui acomiadar a una persona treballadora per faltes d’assistència a la feina intermitents, encara 

que siguin justificades14, sempre i quan, arribin al 20% de jornades hàbils en els 12 mesos anteriors o 

arribin al 5% de jornades hàbils, o al 25% en 4 mesos discontinus en un període de 12 mesos. Amb 

l’excepció de les baixes per accidents de treball, baixes comunes superiors a 20 dies consecutius, 

malalties com el càncer o altres malalties greus, les malalties causades per l’embaràs, el part o 

lactància, la vaga, llicencies, etc.  

Recordem que els empresaris disposen d’una altra de les capacitats, que els atorga l’article 20.4 de 

l’Estatut dels Treballadors, i que consisteix en poder verificar l’estat de salut de les persones 

treballadores per les absències al treball per motius de salut. 

D’altre banda, les persones treballadores estan sotmeses a un altre agent controlador, escollit per 

l’empresa malgrat estigui finançat també amb quotes pagades pels treballadors i per les 

treballadores mitjançant les nòmines, i són les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (que 

recordem són privades i dirigides pels empresaris i empresàries). Els sistemes de control que les 

mútues poden exercir sobre les persones treballadores tenen a veure amb la competència que 

tenen per a denegar les contingències professionals, realitzar el seguiment de la ITCC mitjançant 

                                                        
14Sobre aquest punt s’inclou en aquest full informatiu un apartat específic més endavant. 
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revisions mèdiques, fer propostes d’alta mèdica sovint indiscriminades i abusives al Sistema Públic 

de Salut, i concedir o no la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància. 

El Sistema, per tant, incorpora tot un seguit de regulacions, restriccions i agents de control que 

penalitzen a les persones treballadores exclusivament, tant des del punt de vista econòmic com de 

salut, prioritzant els beneficis empresarials. 

c) L’absentisme laboral no és un greu problema econòmic pel país. 

Com ja hem comentat, l’absentisme sense cobertura legal, és a dir, injustificat, és residual i 

anecdòtic. I respecte a la resta de l’absentisme regulat, amb cobertura legal, com a drets de les 

persones, no pot ser un greu problema per al país. En tot cas, pot ser un problema per als 

empresaris i empresàries que entenen que han de poder funcionar al marge de la regulació 

Constitucional i de la normativa. 

Com s’ha vist, determinats estudis amb informació i dades esbiaixades, com ara l’informe Adecco 

sobre absentisme, donen dades econòmiques que no tenen res a veure amb la realitat, generant un 

estat d’opinió sobre la suposada despesa elevada que genera l’absentisme. 

Els drets de les persones treballadores han de ser respectats per les empreses. Són obligacions legals 

que els empresaris i empresàries han d’assumir, igual que tots els ciutadans i ciutadanes, per 

exemple, hem d’assumir les nostres obligacions fiscals. En la mateixa línia argumentaria, les 

empreses podrien situar com a costos deduïbles el pagament d’impostos i reclamar no pagar-los, o 

bé, demanar canvis legislatius que els permetessin gestionar-los de forma que milloressin el seu 

compte de resultats. 

En definitiva, la pretensió de l’empresariat és que els drets legítims de les persones treballadores, 

que ens allunyen del nou esclavisme laboral, i les obligacions com a empreses no suposin un cost 

econòmic per a elles. 

d) La protecció per IT no és un frau massiu de les persones treballadores. 

Com ja hem comentat, el sistema de control de la ITCC sotmet a les persones treballadores a 

diferents tipus de seguiments, de manera que està orientant des de la presumpció que els 

treballadors i treballadores som defraudadors, quan les dades demostren, com hem vist, que 

l’absentisme no justificat és anecdòtic. 
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En canvi, es parla poc del frau que exerceixen les empreses i mútues quan deriven al Sistema Públic 

de Salut els danys a la salut amb origen professional. 

e) Espanya no es el país d’Europa amb més absentisme laboral. 

Segons les dades de les últimes enquestes europees sobre les condicions de treball15 realitzades per 

la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Treball (Eurofound), dels 32 països on 

s’analitza la ITCC, Espanya està entre el 4t i 6è país (depèn de l’any que es tracti), tant pel que fa a 

l’anàlisi de mitjana de dies d’absència, com en relació al percentatge de persones treballadores que 

s’absenten per motius de salut, i molt per sota de la mitjana de la Unió Europea. Som dels últims 

d’Europa en absentisme per IT comuna. 

Una altra dada important, el primer baròmetre europeu d’absentisme de Ayming, Business 

Performance Consulting (una entitat no sospitosa d'un alineament ideològic marxista) en relació a 

l’any 2015, calcula l’absentisme laboral d’una altra forma: el nivell de presència dels treballadors i 

treballadores durant tot l’any a la seva feina (percentatge de persones treballadores que han anat a 

treballar tots els dies de l’any que els hi pertocava). Així, aquest nivell de presència a Espanya va ser 

d’un 79% en aquell any, un 7% més que la mitjana europea (del 72%). 

En definitiva, les dades reals i verificables indiquen que estem a la cua d’Europa en absentisme 

laboral per ITCC. 

f) Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i, en general, la sanitat privada, no 

gestionen millor l’absentisme laboral per ITCC. 

Com ja hem comentat, les dades sobre la despesa relacionada amb la ITCC mostren que el Sistema 

Públic en fa una gestió més eficaç que no pas les mútues.  

Però hi ha altres indicadors que no fan pensar que les mútues tinguin una bona gestió, com són les 

pèrdues importants que estan registrant en els últims anys en la gestió d’aquest tipus de 

contingència, el fet que diferents mútues tinguin membres dels equips directius imputats penalment 

per presumptes delictes en la gestió dels diners públics, les reclamacions que sovint els fa la 

Seguretat Social per despeses indegudes, o l’existència de diferents informes del Tribunal de 

Comptes que recullen diverses actuacions irregulars en la seva gestió. 

                                                        
15L’última d’aquestes enquestes pot consultar  en aquest enllaç: 
https://www.eurofound.europa.eu/es/data/european-working-conditions-survey 

https://www.eurofound.europa.eu/es/data/european-working-conditions-survey
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Però més enllà de la gestió econòmica, des de CCOO hem de valorar la gestió assistencial a les 

persones treballadores i, en aquest sentit, tampoc podem dir que existeixi en general una bona 

gestió per part de les mútues, donat que coneixem massa casos on anteposen els criteris econòmics 

als criteris de salut, proposant l’alta mèdica abans que la persona treballadora estigui recuperada, 

citant per telèfon per a realitzar el seguiment de la ITCC en lloc d’utilitzar un mitjà amb més 

seguretat jurídica per a treballadors i treballadores (per escrit i amb justificació de rebut), etc. 

Resumint 
 
a) L’absentisme laboral no està perfectament definit. 
 
b) L’absentisme laboral no està ben definit, malgrat sí està regulat legalment. 
 
c) L’absentisme laboral no és un greu problema econòmic per al país. 

 
d) La protecció per IT no és un frau massiu de les persones treballadores. 
 
e) Espanya no es el país d’Europa amb més absentisme laboral. 

 
f) Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i, en general, la sanitat privada, no 

gestionen millor l’absentisme laboral per ITCC. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

És important recordar que l’absentisme laboral no té res a veure amb un tipus de persona 

treballadora, sinó que té molt a veure amb unes condicions de treball amb poca regulació i 

precàries que, sovint, afecten a la salut dels treballadors i treballadores. 
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7. L’ABSENTISME EN L’EMPRESA 

En base a tot el que hem dit fins ara en relació a la gestió de l’absentisme que fan els empresaris i 

empresàries i les competències que els hi dóna la normativa, tant a les empreses com a les mútues, 

podríem dir que els principals problemes que ens trobem en les empreses són els següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principals conseqüències que trobem en l’empresa en relació amb l’absentisme: 

a) Quan la persona treballadora està de baixa per ITCC pot patir nombrosos controls 

mèdics, els quals limiten l’adequat repòs en la malaltia. 

Cal que com a delegats i delegades estiguem atentes a l’actuació per part de la mútua 

i del possible control que exerceixin metges de l’empresa en base a l’article 20.4 de 

l’Estatut dels Treballadors. 

b) Pot haver persones treballadores que acudeixin malaltes a treballar per por a 

l’acomiadament o por a perdre ingressos salarials. Cal tenir en compte que en situació 

d’ ITCC la persona treballadora pateix un perjudici econòmic: 

 Del primer al tercer dia, no rep ingressos. 

 Del quart al vintè dia, cobrarà el 60% de la base reguladora del seu salari 

(excepte en el cas que estigui contemplat en la negociació col·lectiva). 

 Del dia 21 en endavant, cobrarà el 75% de la base reguladora del seu salari 

(excepte complement contemplat en Conveni Col·lectiu). 

c) En moltes ocasions, quan es produeixen altes mèdiques per ITCC anticipades, sense 

que la persona treballadora estigui recuperada, no se la considera especialment 

sensible i no es fa una correcta adaptació del lloc de treball, augmentant els riscos de 

danys a la salut. 

d) Les persones treballadores amb contractes temporals veuen limitat l’exercici lliure del 

dret al descans, mitjançant la baixa atorgada pel seu metge o metgessa, per por a no 

ser renovats, donada la situació de precarietat en el mercat de treball. 

e) És habitual que les empreses portin el debat sobre l’absentisme per ITCC al Comitè de 

Seguretat i Salut, amb l’objectiu que els delegats i delegades de prevenció avalin el 

control d’absentisme per part de “metges policies” o de mútues.  

f) No podem oblidar la possibilitat de l’acomiadament, bé per ineptitud sobrevinguda, 

bé per baixes mèdiques curtes i intermitents (de menys de 20 dies consecutius) 

regulades en l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors. 

)  
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8. LES PROPOSTES DE CCOO 

⇒ Derogació de les últimes reformes laborals, i més concretament: 

 De l’article 52.d) de l’ET: perquè no sigui possible l’acomiadament per baixes d’ITCC curtes i 

reiterades. 

 De l’article 20.4 de l’ET: per tal que l’empresari o empresària no pugui fer cap control de la 

ITCC de les persones treballadores, quan la mateixa ha estat atorgada per facultatiu del 

Sistema Públic de Salut (funcionari/a o treballador/a públic). 

⇒ Combatre el frau d’empreses, MCSS i EECC, en relació al subregistre de les contingències 

professionals que es deriven indegudament a la Seguretat Social. 

⇒ Reducció de la precarietat i més concretament de la contractació temporal, potenciant la 

contractació indefinida. 

⇒ Canvi dels criteris d’actuació del SGAM, perquè deixi de realitzar la seva intervenció sobre la 

ITCC en base a criteris economicistes i es basi, exclusivament, en criteris mèdics i de defensa de 

la salut dels treballadors i treballadores. 

⇒ Abordar normativament una regulació concreta dels excessos de jornada no registrats, ja que 

moltes empreses ni els contemplen formalment, ni els abonen com a hores extraordinàries, ni 

tampoc els compensen amb temps de treball i, per tant, no consten enlloc. En aquest sentit, és 

bàsic que es concreti reglamentàriament com i amb quins instruments es farà el registre 

objectiu del temps de treball (introduint, per exemple, criteris com que les hores extraordinàries 

no es registraran a part o de forma diferenciada de la jornada ordinària, si és obligatori el 

marcatge horari, no admetre com a registre horari la signatura de la persona treballadora en una 

fulla, etc.). 

⇒ Penalitzar legalment els acomiadaments que fan algunes empreses, de forma metòdica i 

reiterada, quan la persona treballadora està o ha estat de baixa mèdica per ITCC. No és 

admissible que aquest tipus d’acomiadaments costin el mateix a l’empresari o empresària que 

un acomiadament improcedent (en els millors dels casos) o un acomiadament objectiu. 

⇒ Campanyes d’ofici per part de l’Autoritat Laboral, INSS i la Inspecció de Treball per a perseguir 

pràctiques de determinades empreses, MCSS i ECC, que determinen reposos domiciliaris de les 

persones treballadores sense estar de baixa, ja que és una figura no contemplada legalment, a 

més és un possible frau a la Seguretat Social i a la persona afectada que queda en una situació 

legal d’indefensió. 
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9. COMENTARIS EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE 
L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 52.d) DE L’ESTATUT 

 
La sentència del Tribunal Constitucional (TC), de 16 d’octubre de 2019, sobre l’aplicació de l’article 

52.d) de l’Estatut dels Treballadors, des de qualsevol punt de vista del més pur sentit comú, és una 

consolidació de l’agressió al dret a la salut de les persones treballadores i, tanmateix, no té una 

fonamentació jurídica suficientment argumentada i vàlida. 

D’on ve la sentència? 

L’origen de la sentència prové de la demanda interposada per una treballadora davant el jutjat de lo 

Social, en la qual sol·licitava la protecció dels seus drets fonamentals (recollits a la Constitució) de no 

ser discriminada per la seva pèrdua de salut i de respecte a la seva integrat física, sol·licitant que el 

seu acomiadament (el qual es va fer en aplicació de l’article 52.d de l’ET per baixes per ITCC curtes i 

reiterades) es declarés nul. 

Davant d’aquest fet, el Jutjat de lo Social sol·licita al Tribunal Constitucional que es pronuncií sobre la 

constitucionalitat de l’article 52.d) de l’ET, per si fos contrari als articles 15 (dret a la vida i integritat 

física), 35.1 (dret al treball) i 43.1 (dret a la salut) de la Constitució.  

El TC emet sentència, en la qual admet que l’article 52.d) conté una limitació parcial del dret al 

treball, en quant a la vessant del dret a la continuïtat o estabilitat en l’ocupació, però aquesta 

limitació, entén el TC, que es troba justificada per l’article 38 de la Constitució, el qual reconeix la 

llibertat d’empresa i encomana als poders públics la garantia i protecció del seu exercici, així com la 

defensa de la productivitat, i que la repetida falta d’assistència genera un increment de costos 

laborals que l’empresa no té per què suportar. 

Aquest raonament que fa el TC, obeeix al que ja hem comentat en aquest full informatiu, a la 

continua campanya mediàtica de les patronals sobre l’absentisme, en la qual es llença el missatge de 

que les persones treballadores són defraudadores, amb connivència de la sanitat pública, i els 

empresaris i empresàries les víctimes que suporten uns costos econòmics enormes, que com ja hem 

indicat és radicalment falsa. És aquest punt de vista el que opera com a marc conceptual de la 

sentència del TC. 

En aquesta ocasió, aquest Tribunal opera en la defensa dels interessos econòmics privats i de mer 

lucre de les empreses, en detriment dels drets fonamentals i de la salut de les persones 
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treballadores, i amb una interpretació de la Constitució sense cap sentit, sent més una sentència 

ideològica que no pas jurídica en aplicació del contingut de la Constitució. 

Principals consideracions en relació a la Sentència del Tribunal Constitucional 

1) Una qüestió prèvia: tots els articles contemplats a la Constitució tenen el mateix valor, o uns 

tenen preferència sobre d’altres? 

Hi ha uns articles que són d’aplicació preferent sobre la resta d’articles de la Constitució, i són 

aquells que regulen els drets fonamentals de les persones, concretament els articles 14 a 29. 

Davant de qualsevol article de la Constitució que sigui d’aplicació però sigui contradictori amb 

aquestes articles de drets fonamentals, tindrà preferència el dret fonamental. 

Tanmateix, qualsevol regulació que es faci per llei dels drets fonamentals ha de ser feta per una 

llei orgànica (article 81 de la Constitució). Per tant ,una afectació a un dret fonamental, com és el 

present cas, hauria de ser recollida per una llei orgànica, i l’ ET és una llei ordinària (pel que fa a 

l’article 52.d). 

2) La Sentència del Tribunal Constitucional fa aquesta distinció entre drets fonamentals i altres 

regulacions de la Constitució, establint preferència pels drets fonamentals? 

La resposta és un clar i rotund NO. Hem de veure primer quins drets fonamentals de la persona 

treballadora es poden veure afectats per la regulació que fa l’article 52.d) de l’ET, i són els 

següents: 

 Article 14 de la Constitució. Dret d’igualtat davant la llei i a no ser discriminats, entre 

d’altres, per raons de sexe, o qualsevol circumstància personal o social. 

 Article 15 de la Constitució. Dret a la vida i la integritat física. 

A continuació, hem de veure quins altres drets constitucionals de la persona treballadora es 

poden veure afectats: 

 Article 35.1 de la Constitució. Dret al treball. 

 Article 43.1 de la Constitució. Dret a la salut. 

Per una altra banda, hem de veure quins drets constitucionals de l’empresari o empresària es 

poden veure afectats: 

 Article 38 de la Constitució. Dret a la llibertat d’empresa, encomana als poders públics la 

garantia i protecció del seu exercici, així com la defensa de la productivitat. 
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En el seu raonament, la Sentència del TC no fa una distinció entre drets fonamentals i altres 

drets constitucionals, sinó que fa un anàlisi de tots els drets constitucionals afectats, amb 

independència de si són fonamentals o no, sense establir que els drets fonamentals tenen 

preferència, en cas de conflicte amb la resta de drets constitucionals. Aquesta és una primera 

apreciació clara de l’error d’anàlisi de constitucionalitat de la sentència. 

Agreujant aquesta valoració que fa el TC, es troba que l’únic argument jurídic (constitucional) 

que fan servir és l’article 38 Constitució, i li donen preferència sobre l’aplicació dels drets 

fonamentals abans indicats, sense que la Constitució prevegi aquesta preferència, al contrari, la 

preferència és dels drets fonamentals sobre la resta de drets constitucionals. 

3) És aplicable l’article 38 de la Constitució per a defensar la constitucionalitat de l’article 52.d) 

de l’ET i permetre als empresaris acomiadar a les persones treballadores de baixa per ITCC? 

La resposta torna a ser un rotund NO. Com hem vist abans, el dret que defensa aquest article és 

el de la llibertat d’empresa. Aquesta llibertat d’empresa és perfectament compatible amb les 

obligacions empresarials de fer front als costos que puguin suposar l’exercici de drets (alguns 

d’ells fonamentals) per part dels treballadors i treballadores, com és el dret a disposar d’una 

baixa per ITCC, quan es trobin malalts i poder curar-se en condicions adequades mitjançant el 

tractament mèdic i el repòs. 

No contemplar aquesta apreciació, podria suposar que es podria fer prevaldre l’aplicació 

d’aquest article 38 vulnerant altres drets (inclosos els fonamentals), mitjançant la promulgació 

de lleis que es poguessin fer en defensa dels interessos econòmics dels empresaris i 

empresàries. Així, a títol d’exemple, si es promulgués una llei que exonerés a les empreses de 

pagar cap tipus d’impost, segons l’argument del TC, aquesta seria constitucional en virtut de 

l’aplicació del citat article 38. Tot plegat és una interpretació absurda. 

Però aprofundint més en aquest tema, la sentència diu textualment que les faltes d’assistència 

curtes i reiterades de la treballadora per ITCC genera un increment de costos laborals que 

l’empresa no té per què suportar. Aquesta valoració que fa el Tribunal implica que, ni tan sols, 

s’han pres la molèstia de veure quins són els costos que ha tingut l’empresa, relacionats 

òbviament amb els recursos econòmics de la mateixa. 

Així, si veiem el que percep la persona treballadora quan està de baixa per ITCC, es pot 

comprovar que els costos econòmics per a ella són molt més importants que per a l’empresa, si 
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posem en relació el percentatge de pèrdua econòmica de cadascun en funció dels seus 

ingressos. 

Percepció econòmica que rep la persona treballadora de baixa per ITCC: 

 Del dia 1 al dia 3 de la baixa no cobra res. S’exceptua quan hi ha un acord entre 

representació legal de les persones treballadores i empresa o un conveni col·lectiu que 

reculli un complement específic d’aquesta baixa. En aquest supòsit d’excepció, l’empresa no 

pot adduir que això suposa un cost insuportable per ella, ja que aquest complement ha estat 

pactat per ella o pels seus representants al conveni col·lectiu, per tant és una assumpció 

voluntària. 

 Del dia 4 al dia 15 de la baixa la persona treballadora rep el 60% de la base reguladora del 

seu salari, i és a càrrec de l’empresari o empresària. 

 Del dia 16 al dia 20 de la baixa cobra el 60% de la base reguladora del seu salari, a càrrec de 

la MCSS ó de l’INSS (en funció de qui tingui la gestió econòmica de la ITCC). 

 A partir del dia 21 cobra el 75% de la basa reguladora del seu salari, a càrrec de la MCSS o de 

l’INSS. 

Tenint en compte que les baixes per ITCC de més de 20 dies consecutius queden excloses 

d’aquest article 52.d), i per tant no són causa d’acomiadament, el citat article només es pot 

aplicar a baixes per ITCC molt curtes (de menys de 20 dies cadascuna) i repetides. En 

conseqüència, podem comprovar que el cost econòmic per a l’empresari o empresària és 

molt baix (només el 60% del salari base i només del dia 4 al dia 15 de la baixa). En canvi, per 

al treballador o treballadora pot ser un cost gairebé prohibitiu en determinats nivells 

salarials d’absoluta precarietat, acollint-se a la baixa mèdica per una impossibilitat material 

de poder treballar a causa de la seva malaltia. 

Per tant, amb aquesta sentència, a la persona treballadora malalta, se li presenta la següent 

disjuntiva: o bé tria la seva salut i pot perdre el seu lloc de treball i els seus ingressos, amb el 

risc de quedar exclosa del mercat laboral en casos de malalties llargues o cròniques que 

cursen amb episodis aguts periòdics: o bé tria la feina però a costa de la seva salut, arriscant-

se a que la seva patologia es cronifiqui i augmentant el risc de patir accidents de treball i la 

possibilitat de contagi a la resta de persones treballadores, clients i/o usuàries. 

En definitiva, la conseqüència que els empresaris i empresàries tinguin més beneficis 

vulnerant drets, suposa un cost econòmic insuportable per a les persones treballadores i per 
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al Sistema Públic de Salut, així com un empitjorament evitable de la salut de la població 

treballadora. 

4) La regulació de l’article 52.d) és una regulació objectiva i d’aplicació general? 

La resposta és un rotund NO. El nostre ordenament jurídic és molt clar en quan a quines 

característiques han de tenir les nostres lleis, així, una d’aquestes característiques és que ha de 

ser abstracta i impersonal. Les lleis no s’emeten per regular o resoldre casos individuals, ni per a 

persones o grups determinats. La seva impersonalitat i abstracció les han de conduir a la seva 

generalitat. 

Doncs bé, el pronunciament del TC tampoc ha tingut en consideració aquesta característica que 

hauria de tenir l’article 52.d) de l’ET, i que no té. Aquest article no diu que s’acomiadarà a totes 

les persones treballadores que incorrin en els requisits establerts (baixes curtes per ITCC de 

menys de 20 dies i repetides en uns períodes de temps), sinó que l’empresa podrà acomiadar 

objectivament a aquells treballadors i treballadores que vulguin i que compleixin aquests 

requisits. És un clar exponent de situacions de discriminació contemplat a l’article 14 

Constitució. 

Es a dir, se li dona carta blanca a l’empresa, amb una subjectivitat absoluta, per a poder 

acomiadar a aquelles persones treballadores que compleixin aquests requisits per situació de 

malaltia i que els empresaris i empresàries vulguin acomiadar. Això suposa que un dret que és 

universal, deixa de ser-ho, i es converteix en un privilegi que només pot decidir l’empresariat, 

però no pas el treballador o treballadora. 

5) La sentència del Tribunal Constitucional ha tingut en compte la Carta de Drets Fonamentals de 

la Unió Europea? 

Una vegada més, la resposta és un rotund NO. Hem de tenir en compte que la Carta de Drets 

Fonamentals de la Unió Europea es troba per sobre dels drets constitucionals dels estats 

membres, i són competents per dictaminar sobre la vulneració dels mateixos el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea i el Tribunal Europeu de Drets Humans. 

En aquest cas es veuen afectats els següents drets fonamentals de la Carta de la Unió Europea: 

 Article 3.1. Dret a la integritat física i psíquica. 

 Article 15.1. Dret a treballar. 

 Article 20. Dret a la igualtat davant la llei. 



26 
 

L’absentisme laboral 

 Article 21. Dret a la no discriminació. 

 Article 23. Dret a la igualtat entre homes i dones, incloent-hi el treball, l’ocupació i la 

retribució. 

 Article 30. Dret de protecció en cas d’acomiadament injustificat. 

 Article 31. Dret a unes condicions de treball justes i equitatives, respectant la salut, la 

seguretat i la dignitat de la persona treballadora. 

 Article 35. Dret de protecció a la salut. 

 Article 52. La limitació dels drets fonamentals de la Carta ha de ser establerta per llei (en el 

cas d’Espanya per llei orgànica), respectant el contingut essencial dels drets de la Carta 

Europea. 

6) Què suposa aquesta sentència del Tribunal Constitucional? 

Com hem dit abans, es tracta més d’una sentència eminentment ideològica que no pas jurídica 

ni constitucional i, com a mostra, hem de considerar que hi va haver 8 vots a favor, 4 en contra, i 

3 vots particulars. D’aquests vots particulars destaca el realitzat per la Magistrada Mª Luisa 

Balaguer, que compartim plenament, la qual senyala que l’article 52.d) de l’ET incorre en una 

discriminació indirecta per raó de sexe. Aquest aspecte no es va abordar a la sentència. 

Hi ha sectors i professions molt feminitzades com, per exemple, cambreres de pisos, auxiliars de 

geriatria, etc., que suporten molta càrrega física, i tenen multitud de lesions 

musculoesquelètiques d’origen laboral. Moltes d’aquestes dones es veuen obligades a prendre 

analgèsics per suportar el dolor. 

Per una altra banda, des d’un punt de vista econòmic, inclús per al propi empresari o 

empresària, el fet que les persones treballadores vagin a treballar malaltes té un cost 

empresarial molt més important que el cost directe de la baixa per ITCC, ja que es perjudica la 

productivitat, el rendiment físic disminueix, augmenta el risc d’accidents laborals i empitjora la 

salut de la persona treballadora. 

Com veiem, la pressió exercida per la sentència del TC avalant l’article 52.d), suposa un 

empitjorament de la salut de la classe treballadora i un risc per a l’ocupació, ja que quan es 

torna a treballar sense estar totalment recuperat o recuperada, augmenta el risc de recaiguda 

i de patir baixes intermitents i, per tant, el risc d’acomiadament.  

També veiem que tot el sistema està pensant perquè la persona treballadora o bé no tingui 

accés a la baixa mèdica per contingències professionals (facilitant la derivació indeguda per part 



27 
 

L’absentisme laboral 

de les empreses i de les MCSS a la Seguretat Social), o bé no pugui acollir-se a la baixa mèdica 

per ITCC o els temps de baixa es redueixin quan la persona treballadora ja es troba en aquesta 

situació, a través de les pressions exercides per empreses, MCSS i Inspecció Mèdica de Seguretat 

Social (SGAM). 

Així: 

 S’exclou l’aplicació de l’article 52.d) de l’ET a les baixes per accidents de treball (on l’empresa no 

té cap cost directe) entre d’altres supòsits. 

 La determinació inicial de la contingència professional (accidents de treball i malalties 

professionals) es troba en mans dels empresaris i empresàries (mitjançant el comunicat 

d’assistència a mútua) i de les pròpies mútues (no concedint la baixa per contingència 

professional i derivant a la persona treballadora al Sistema Públic de Salut). 

 Les MCSS acostumen a derivar al treballador o treballadora a la Seguretat Social, desvirtuant el 

còmput de les contingències professionals, amb un subregistre de les mateixes molt important, 

implicant que un dany a la salut, que en moltes ocasions està produït per les condicions de 

treball, s’ha de tramitar com a contingència comuna (ITCC). 

 Ja hem vist, que en cas de la ITCC curta i reiterada tanmateix l’empresa ens pot acomiadar. 

 Evidentment, la persona treballadora pot recórrer la determinació de la contingència, així com 

l’acomiadament, però la duració dels processos administratius i judicials és llarga i poden durar 

anys, i mentre es troba desprotegida, sense ingressos i malalta. No hi ha cap procediment 

administratiu i/o judicial sumari i abreviat per a comprovar que la decisió de la MCSS denegant 

la baixa per contingència professional, o que l’acomiadament basat en l’article 52.d) s’ajusten a 

la norma. Per tant, es fa pràcticament impossible que les persones treballadores puguin fer 

efectiu el seu dret  a la defensa.  

 La sentència del TC ni tan sols posa com a requisits que l’empresari o empresària hagi de 

demostrar que es produeix un perjudici econòmic que no pugui suportar. 

 Estem parlant de baixes mèdiques per ITCC d’una duració mitjana de 8 ó 9 dies laborables i que 

es concentrin, de forma general, en un període de 2 mesos, per tant, el cost empresarial és 

mínim. 

 El TC avala la primacia de l’interès econòmic de lucre privat (que no és un dret fonamental) per 

sobre els drets fonamentals, en definitiva s’impedeix exercir un dret públic de les persones  
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treballadores, que tanmateix és fonamental. És un precedent molt perillós per donar cobertura a 

la vulneració, per via de promulgació de lleis, de qualsevol altre dret constitucional. 

 La sentència del TC també és una clara vulneració dels drets fonamentals de la Carta Europea i 

facilita l’augment injustificat dels costos per al Sistema Públic, tant en relació a les prestacions 

(ITCC, atur, Incapacitats Permanents, etc.) com en relació a la despesa sanitària (malalties lleus 

de fàcil recuperació en poc temps que es poden agreujar per no rebre l’adequada assistència 

sanitària). Per tant, hi ha conseqüències evidents per a l’economia del país i pot suposar una 

pèrdua general de competitivitat i productivitat.  

 

 

 

 

 

Pots ampliar informació en relació a l’absentisme en: 

Informe de CCOO Catalunya Les mentides de l’absentisme i els sospitosos habituals 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/informe_absentisme_laboral.pdf 

Programa de CCOO Catalunya Les mentides de l’absentisme laboral 

http://www.ccoo.cat/VISIO/index.aspx?coleccio=TV3&numero=244 

Per a qualsevol intervenció sindical en relació al que expliquem en aquest fullet 

informatiu, recomanem que et posis en contacte amb la teva Federació o Territori. 

Pots trobar més eines en salut laboral en la web:  

https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx 

 

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2017/informe_absentisme_laboral.pdf
http://www.ccoo.cat/VISIO/index.aspx?coleccio=TV3&numero=244
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