Absència per malaltia o accident no superior a tres dies que no doni lloc a una
baixa
1. Regulació
a) Disposició addicional trigèsima vuitena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013.
b) Article 9.5 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
c) Article 7 del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques,
modificat per l’article 4 del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost.
2. Contingut
a) Per justificar una absència per malaltia o accident que no doni lloc a una situació
d’incapacitat temporal, el docent ha de presentar un justificant mèdic que justifiqui
fins a tres dies d’absència durant el curs escolar.
b) El primer dia d’absència percebrà el 100% de les retribucions; el segon i el tercer dia
d’absència percebrà el 50% de les retribucions i el quart dia s’aplicarà la
corresponent deducció d’havers.
c) En cas que la indisposició es perllongui més de tres dies consecutius el docent ha de
presentar la baixa.
3. Documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud
Justificant mèdic que justifiqui l’absència del lloc de feina per malaltia o accident.
4. Òrgan de resolució
Direcció del centre docent.
5. Aclariments
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a) Les absències per malaltia o accident s’han de comunicar immediatament al director
del centre docent, el qual ha de trametre per correu l’original del justificant mèdic
presentat a la Direcció General de Personal Docent en el termini màxim de 48 hores
(veure les instruccions adreçades als directors dels centres docents públics
d’ensenyament no universitari sobre les absències per malaltia o accident).

b) Si es produeix la necessitat d’abandonar el lloc de feina per indisposició, l’absència
per la resta d’hores s’entendrà justificada, com un permís per al compliment d’un
deure inexcusable de caràcter personal, amb l’aportació del justificant mèdic.

c) Les absències derivades de la concessió d’aquesta autorització han de figurar en el
comunicat mensual de faltes com a absències justificades.

NB: Pel que fa a les baixes mèdiques presentades des del primer dia o en el cas
que l’absència per malaltia o accident s’allargui més de tres dies, vegeu l’apartat
baixes per incapacitat temporal de la pàgina web de la Direcció General de
Personal Docent.
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