
Incapacitat temporal - absències al lloc de treball per 
malaltia o lesió 

 
En el fòrum de referents d'IT del Servei Públic de Salut , es va 
preguntar pels  documents referents a la indisposició per repòs que 
ens estan fent arribar des de diferents administracions públiques. La 

resposta a aquesta qüestió reforça el posicionament de la CAMFiC que es recull al 
document “La CAMFiC diu no a l’increment de burocràcia” on recomanem a tots els 
metges de família que no omplin aquests documents. 

 

Resposta del fòrum de referents d’IT del servei públic de salut  

Els centres d'atenció primària, en relació a la situació d'absències al lloc de treball per 
malaltia o lesió, no emetran justificants de repòs ni emplenaran fulls o documents a 

sol·licitud de l'empresa o departament de recursos humans on apareguin dades de 
tipus confidencial. 

 Els documents possibles són: 

 - Comunicat de baixa / Incapacitat temporal amb els seus comunicats, és l'únic 
document oficial que permet al metge, la prescripció de repòs o absència a la feina per 
un diagnòstic mèdic. 

 - Justificant de visita o assistència que es pot fer en un centre assistencial, encara que 
no és necessari que el faci el metge, certifica que el pacient ha estat visitat o assistit en 
un lloc i temps determinats. 

 - Informe mèdic o assistencial recull la situació mèdica i assistencial del pacient. 

 Aquests són els tipus de document que es podrien fer en els CAP/EAP/CUAP/ACUT. 

 
Reiterem que els metges d'atenció primària NO han de fer un justificant de repòs en 

cap document aportat pel pacient perquè ho presenti a la seva empresa, ja que per a 
aquesta funció ja existeix el comunicat de baixa, que és el que marca la normativa legal 

actual (RD. 575/1997 de 18 d'abril i l'Ordre Ministerial de 19 de juny de 1997). 

  

 

Xavier Gomila Vila 
Cap de l'Àrea d'Avaluacions Mèdiques 
 

http://www.camfic.cat/Docs/12_13/ComunicatCAMFiCICAMCORR_def.pdf

