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10.17 Circular Informativa 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ EN LA REGULACIÓ DE LA GESTIÓ I CONTROL DELS 
PROCESSOS D’INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES DE LA 
SEVA DURADA: INCORPORACIÓ DEL SUPÒSIT DE LES EMPRESES 
COL·LABORADORES 
 

El BOE número 71, de 24 de març, publica el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel que a més de 

regular l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les 

empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, passa a efectuar les 

modificacions que es diran del Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, mitjançant la seva Disposició 

Final Primera. 

 

El Reial Decret 625/2014 regula la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers 

tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (Circular Informativa 28.14) i cal tenir en compte les 

següents novetats respecte a la redacció inicial:  

 

Pel que fa a les declaracions mèdiques de baixa i de confirmació de la baixa en els processos 

d’incapacitat temporal, en els casos en què la causa de la baixa sigui un accident de treball o una 

malaltia professional la redacció inicial esmentava dos supòsits: 1) el treballador que presta els seus 

serveis en una empresa associada per a la gestió d’aquestes contingències a una mútua d’accidents 

de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i 2) el treballador per compte propi adherit a 

una mútua per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per les mateixes 

contingències.  

 

Ara la disposició de referència afegeix el supòsit  3) del treballador assegurat per la seva pròpia 

empresa, en virtut de la col·laboració prevista en l’article 102.1 a) del Text Refós de la Llei General de 

la Seguretat Social, conseqüentment els corresponents comunicats de baixa, confirmació de la baixa o 

alta seran tramesos pels serveis mèdics de la pròpia mútua o pels serveis mèdics de l’empresa 

col·laboradora, segons sigui el cas. 

 

Pel que fa a les normes relatives a la determinació de la contingència causant de la incapacitat 

temporal, les empreses col·laboradores que hagin emès el comunicat de baixa poden instar, 

motivadament, davant l’INSS la revisió de la consideració inicial de la contingència, a aquest efecte, el 

facultatiu de l’empresa col·laboradora podrà inicialment considerar que la patologia causant és de 

caràcter comú i remetre al treballador al servei públic de salut per al seu tractament, sense perjudici de 

dispensar-li l’assistència necessària en els casos d’urgència o risc vital.    
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I, finalment pel que fa a les declaracions mèdiques d’alta en els processos d’incapacitat temporal 

originats per contingències professionals, el comunicat mèdic d’alta l’ha d’expedir el metge depenent 

de l’empresa col·laboradora  a la qual correspongui la gestió del procés. El servei mèdic de l’empresa 

col·laboradora quan expedeixi l’últim comunicat mèdic de confirmació abans de l’esgotament dels tres-

cents seixanta-cinc dies naturals, ha de comunicar a l’interessat en l’acte de reconeixement mèdic, 

que una vegada esgotat el termini esmentat, el control del procés passa  a la competència de l’INSS 

en els termes que estableix l’article 170.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. Una 

vegada es compleixi el termini indicat, el servei mèdic de l’empresa col·laboradora ha de deixar 

d’emetre comunicats de confirmació.  

 

El present Reial Decret va entrar en vigor el passat 25 de març, amb efectes del dia 1 de gener de 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 28 de març de 2017 

 
 


