
 
  

 

 

 

 

 
 

Hospitalització, Intervenció Quirúrgica i Indisposicions 
 

 

Us trametem aquest breu butlletí per tal d’aclarir algunes qüestions sobre els nostres 

drets, que, creiem que tothom ha de tenir clar. Una altra cosa és que estigui disposat a 

reclamar-los. 

 

1. Hospitalització i Intervenció Quirúrgica 
 

L’article 9.5 del famós Reial Decret de les darreres retallades (RD 20/2012, de 13 de 

juliol) estableix: 

 

… A estos efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos 

de hospitalización e intervención quirúrgica 

 

A quins efectes es refereix la norma? Doncs a la possibilitat de cobrar el 100% de les 

retribucions. 

 

Així, l’article 9.5 estableix la possibilitat que les AAPP pugin establir els supòsits on hi 

ha dret a percebre fins al 100% de les retribucions i, en tot cas, es reconeix aquest dret 

en els casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica. 

 

Per una altra banda, la Disposició Final Quarta de la mateixa norma estableix que el 

Títol I del RD (dins del qual s’hi troba l’article 9.5) té caràcter de bàsic i, per tant, 

resulta d’aplicació a totes les Administracions Públiques. 

 

2. Justificació de la indisposició de durada màxima d’un dia 
 

La Instrucció 5/2012, sobre justificació d’absències per motius de salut estableix en el 

seu punt 3.1: 

 

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del 

seu inici amb una durada màxima d’un dia s’acreditaran mitjançant justificació de 

presència o document acreditatiu d’atenció mèdica, en la qual ha de constar 
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expressament el nom i cognoms de/de la pacient, la data d’atenció mèdica i les dades 

identificatives del centre o consulta mèdica o del metge o metgessa dels serveis de 

prevenció corresponents 

 

Veiem que la norma diu molt clarament quin ha de ser el contingut del document: 

 

- nom i cognoms del/de la pacient 

- data d’atenció mèdica 

- dades identificatives del centre (serveis públics de salut) o consulta mèdica 

(servei privat de salut) o 

- dades identificatives del metge o metgessa dels serveis de prevenció 

corresponents (servei mèdic del centre de treball quan n’hi hagi) 

 

Cap altra dada hi ha de constar: 

 

- ni la malaltia 

- ni l’hora d’atenció 

- ni les dades del metge quan es tracti d’un servei diferent del de prevenció 

- ni la recomanació del metge de què s’ha de guardar repòs ni cap altra mena de 

recomanació 

 

Aquests són els deures i no altres. Qualsevol extralimitació d’aquells que han d’aplicar 

aquestes normes és només això, una extralimitació, un abús de poder, contra els que 

recomanem formular-hi els recursos i denúncies corresponents. 

 

 

 

 

 

 


