
 

 

La CAMFiC diu no a l’increment de la burocràcia 

 

En els últims mesos, en el sector públic s’ha regulat i reduït de manera 

significativa el complement o  bonificació a càrrec de l’empresa sobre el que la 

Llei indica que ha de percebre el treballador al trobar-se en situació 

d’IT(Incapacitat Temporal) per contingències comunes, (del primer al tercer dia 

es percebran el 50% de les retribucions fixes i periòdiques; del quart fins al vintè 

el 75% i a partir del vint-i-unè el 100%). 

Aquest complement o “Millora voluntària” fins al 100% o una altra quantitat de 

les retribucions, és una decisió per conveni i va a càrrec de l’empresa, perquè la 

Llei regula que la prestació econòmica en IT per contingències comunes és: de 0 

a 3 dies, cap prestació i a càrrec del treballador; de 4 a 15 dies, 60% de la base 

reguladora i a càrrec de l’empresa; de 16 a 20 dies, 60% de la base reguladora i 

a càrrec de l’entitat gestora (INSS o Mútua); de 21 dies a 18 mesos, 75% de la 

base reguladora a càrrec de l’entitat gestora. 

Diferents entitats i organismes públics (diputacions, ajuntaments i altres) han 

fet les seves interpretacions, instruccions, circulars, documents i sol·liciten als 

metges de família que els emplenin per justificar la percepció íntegra  de la 

prestació econòmica dels seus treballadors en IT per contingències comunes, 

incrementant la burocràcia de forma unilateral, sense una base legal 

contrastada i amb el perill de vulnerar la confidencialitat.  

En els acords de desburocratització consensuats entre la CAMFiC i el 

Departament de Salut (Instrucció 06 i 07/2009 i a la Guia Informativa per 

l’usuari) es detallen quins documents té l’obligació d’emplenar el metge de 

família i com ho ha de fer. I dins la cartera de serveis de l’Atenció Primària, 

aquests nous documents no estan contemplats i, per tant, NO s'han 

d’emplenar. 

 



El pacient rep dues còpies del comunicat de baixa, una per a ell on consta el 

diagnòstic i l’altra, per l’empresa, sense el diagnòstic. És important recordar que 

el pacient té a la seva còpia el diagnòstic que justifica la seva situació d’IT i que 

pot mostrar-la, sota el seu criteri i la seva decisió, on cregui adient. D’aquesta 

manera evitarem  interpretacions particulars i la proliferació de documents.  

Demanem a les institucions proveïdores de serveis sanitaris que realitzin les 

accions necessàries per tal que els metges de família del serveis públics de 

Catalunya disminueixin la càrrega burocràtica envers la IT 

Recomanem als metges de família de Catalunya: 

- No realitzar cap document administratiu que no estigui establert 

explícitament . 

- Respectar la confidencialitat de la informació en relació al pacient amb 

IT i la seva empresa  

- Ser curosos a l’hora d’enregistrar el diagnòstic correcte. 
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