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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

 
Nova instrucció sobre indisposicions 

 
 
Com a conseqüència de la indignació que ens va provocar  la Instrucció 5/2012, de 15 
d’octubre, un cop estudiada, en data 24.10.12 CATAC varem demanar una reunió amb 
Funció Pública per a expressar precisament aquesta indignació i posar en evidència les 
contradiccions i significat del seu contingut així com per demanar que se’ns aclarissin el 
gran nombre d’ambigüitats que contenia. 
 
En data 06.11.12, va tenir lloc aquesta reunió entre CATAC i Funció Pública, que 
podríem qualificar d’informal, per manifestar-li a l’Administració el gran descontent del 
col·lectiu així com els nostres punts de vista en la línia del que us diem al paràgraf 
anterior. 
 
D’aquesta manera, ahir, 07.11.12, Funció Pública va treure una nova Instrucció, la 
6/2012, on, d’una manera raonable, Funció Pública, fa un pas enrere i modifica 
sensiblement la qüestió de les indisposicions i visites mèdiques. 
 
Us fem a continuació un breu resum dels nous criteris. 
 

1. No cal anar al metge (si no es vol) en cas d’indisposició, serà suficient una 
declaració responsable de la persona que es troba indisposada. La Instrucció 
adjunta el model de declaració. 

 
2. En el cas que calgui anar al metge durant la jornada de treball perquè no és 

possible en altre moment, no cal més acreditació que una mera declaració 
responsable. Serveix el mateix model de l’apartat anterior. 

 
3. Al justificant d’assistència mèdica  només hi ha de constar el nom i cognoms del 

pacient i l’hora d’entrada i sortida de la consulta 
 



4. La declaració responsable de què, efectivament, s’ha estat indisposat, no cal dur-
la, com es preveia abans, a la unitat de personal, és suficient lliurar-la al cap 
immediat. 

 
5. El justificant d’assistència mèdica ja no cal dur-lo a la unitat de personal, és 

suficient amb lliurar-lo al cap immediat 
 

6. La proposta de recuperació de la tercera i següents absències justificades, ja no 
l’ha d’aprovar el cap de la unitat orgànica sinó el cap immediat. 

 
Amb la introducció de la declaració responsable, s’humanitza considerablement el tema 
de les indisposicions en relació al lamentable contingut de la redacció originària de la 
Instrucció. 
 
Probablement, direcció de l’Àrea de RRHH d’aquesta ATC es veurà decebuda. ja que 
ha quedat clar (tot i que ja ho era) que no podrà demanar que en el justificant hi consti la 
recomanació del metge d’un repòs de 24 hores, com, des del fanatisme, s’havia arribat a 
demanar per l’ esmentada Àrea. Per contra, es veu recompensada, ja que podrà ordenar 
la confecció, novament, de bonics gràfics del procediment a seguir, amb els seus colors 
i figures geomètriques.  
 
Esperem, que ara també es publiciti, des de la intranet, la nova situació, més acceptable 
que no pas l’anterior. Tot i que si ho fan, sabem que serà a contracor. 
 
No perdem de vista però, que la nostra situació ha empitjorat. Que abans podíem estar 
dos dies seguits d’indisposició i ara, es dificulta la recuperació reduint aquest termini a 
la meitat o bé obligant-nos a veure reduïdes les nostres retribucions a la meitat. No 
oblidem tampoc que aquesta retallada, no ha estat imposada per cap norma i que és fruit 
exclusiu de Funció Pública i que res té a veure, com pretenen, amb el Decret de jornada 
i horaris, que, en matèria d’absències, reprodueix gairebé el mateix que l’anterior, que 
era de l’any 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


