28.14 Circular Informativa
LA NOVA REGULACIÓ DE LA GESTIÓ I CONTROL DELS PROCESSOS
D’INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES DE LA SEVA
DURADA
El BOE núm. 176, de 21 de juliol, publica el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es
regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els
primers tres cents seixanta cinc dies de la seva durada.

1.

Els comunicats de baixa i de confirmació de baixa

Els comunicats de baixa i confirmació s’estendran en funció del període de durada que estimi el
metge que els emet. A tals efectes, s’estableixen quatre grups de processos:
•

Durada estimada inferior a cinc dies naturals, el facultatiu del servei públic de salut, o de
la Mútua, emetrà el comunicat de baixa i el comunicat d’alta en el mateix acte mèdic.

•

Durada estimada d’entre 5 i 30 dies naturals, en el comunicat de baixa es consignarà la
data de revisió mèdica que en cap cas podrà excedir de set dies naturals des de la baixa
inicial. A la data de la revisió s’estendrà comunicat d’alta o de confirmació. Després
d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius no es podran emetre amb una
diferència de més de catorze dies naturals entre si.

•

Durada estimada d’ entre 31 i 60 dies naturals, en el comunicat de baixa es consignarà
la data de revisió mèdica que en cap cas podrà excedir de set dies naturals des de la
baixa inicial. A la data de la revisió s’estendrà comunicat d’alta o de confirmació.
Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius no es podran emetre
amb una diferència de més de vint dies naturals entre si.

•

Durada estimada de 61 o més dies naturals, en el comunicat de baixa es consignarà la
data de revisió mèdica que en cap cas podrà excedir de catorze dies naturals des de la
baixa inicial. A la data de la revisió s’estendrà comunicat d’alta o de confirmació.
Després d’aquest primer comunicat de confirmació, els successius no es podran emetre
amb una diferència de més de trenta cinc dies naturals entre si.

Sempre que es produeixi una modificació o actualització del diagnòstic, s’emetrà un comunicat
de confirmació que recollirà la durada estimada pel metge que l’emeti.
L’alta mèdica extingeix el procés d’incapacitat temporal amb efectes del dia següent a la seva
emissió i determina l’obligació de que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball el mateix
dia en què es produeix els seus efectes.
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2.

Propostes d’alta mèdica formulades per les mútues en processos derivats de
contingències comunes

Aquestes propostes d’alta, amb comunicació simultània al treballador afectat, es dirigiran a les
unitats de la Inspecció mèdica que immediatament les remetran als facultatius o serveis mèdics
als quals correspongui l’emissió dels comunicats mèdics del procés, que es pronunciaran bé
confirmant la baixa medica, bé admetent la proposta amb l’emissió del corresponent comunicat
d’alta.
La Inspecció haurà de resoldre sobre la proposta d’alta mèdica en un termini de cinc dies, que de
manera transitòria seran 11 dies en el període comprés entre el setembre de 2014 i febrer de
2015, ambdós inclosos; i en el cas que no ho faci, la Mútua podrà sol·licitar l’alta a l’Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS).

3.

Tramitació dels comunicats mèdics i expedició d’altes mèdiques

En el termini de tres dies a partir del mateix dia de l’expedició del comunicat de baixa i de
confirmació de la baixa, el treballador haurà de lliurar a l’empresa la còpia destinada a ella.
Les empreses tenen l’obligació de remetre’l a l’INSS, de manera immediata i, en tot cas, en el
termini màxim de tres dies hàbils a partir del lliurament del comunicat per part del treballador, a
través del sistema RED. El no compliment d’aquesta obligació pot constituir una infracció de
caràcter lleu (article 21.6 de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social).
Per la seva banda l’INSS donarà el tràmit que correspongui als comunicats mèdics destinats a ell
mateix i facilitarà a la TGSS les dades dels treballadors que es trobin en situació d’IT, amb dret o
no la prestació econòmica, en cada període de liquidació de quotes, als efectes d’aplicar les
compensacions que corresponguin. En el cas que l’empresari hagi abonat la prestació d’IT en
pagament delegat i no hagi compensat l’import en les liquidacions de quotes, podrà demanar a
l’INSS o a la Mútua el reintegrament de les quantitats abonades i no deduïdes.
La no remissió dels comunicats mèdics a l’INSS pot donar lloc a deixar sense efecte la
col·laboració obligatòria de l’empresa en el pagament delegat per les prestacions econòmiques
de la IT.
Els comunicats d’alta lliurats per la Inspecció mèdica de l’INSS es comunicaran al corresponent
servei mèdic de salut i a la Mútua, si és qui té la cobertura de la contingència. També lliurarà
dues còpies al treballador, una per al seu coneixement i l’altra per lliurar a l’empresa, expressant
l’obligació d’incorporar-se a la feina al dia següent.
En els processos d’IT en els quals s’hagi expedit alta mèdica pels inspectors, durant els 180 dies
posteriors només l’INSS serà competent per emetre una nova baixa per la mateixa patologia o
similar.
4.

Seguiment i control de la prestació econòmica i de les situacions d’IT

Es portarà a terme per part de l’INSS i de les Mútues, a través del seu personal mèdic i no
sanitari en base a les dades que fonamentin els comunicats de baixa i comunicats de confirmació
de la baixa, podent accedir als informes, proves i diagnòstics relatius a les situacions d’IT. Així
mateix la intervenció General de la Seguretat Social podrà accedir a les dades relatives a la
situació d’IT estrictament necessàries per exercir funcions de control. En tot cas, la Inspecció
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mèdica tindrà accés a la documentació clínica d’atenció primària i especialitzada, inclosa la
documentació clínica dels treballadors protegits front contingències professionals amb les
Mútues.
El tractament d’aquestes dades dels treballadors afectats així com l’accés a les mateixes està
subjecte al que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en les seves
disposicions de desenvolupament.
Pel que fa als requeriments als treballadors per a reconeixement mèdic, tant l’INSS com les
Mútues podran disposar que els treballadors en situació d’IT puguin ser reconeguts pels
inspector mèdics d’aquestes entitats gestores. Aquesta citació haurà de ser comunicada amb
una antelació mínima de quatre dies hàbils.
En cas d’incompareixença del treballador a aquest reconeixement, immediatament es dictarà
suspensió cautelar de la prestació, al temps que donarà a l’ afectat un termini de deu dies hàbils
per justificar la incompareixença. Aquesta suspensió cautelar també es comunicarà via
telemàtica a l’empresa i a la TGSS. En el cas que es justifiqui la incompareixença, es dictarà
resolució deixant sense efecte la suspensió cautelar i rehabilitant la prestació. En aquests casos,
l’entitat gestora o Mútua pagarà directament al treballador les prestacions corresponents al
període de suspensió, comunicant aquesta resolució també a l’empresa i a la TGSS i informant
de la data a partir de la qual procedeix reposar el pagament delegat per part de l’empresa.
En el cas que no s’entengui justificada la incompareixença, es dictarà resolució declarant
l’extinció del dret a la prestació econòmica amb efectes des del dia que hagués estat efectiva la
suspensió. Aquesta la rebrà l’ interessat, l’empresa i la TGSS. Per la seva banda, la Inspecció
mèdica podrà expedir comunicat d’alta per incompareixença.
5.

Modificacions del procediment administratiu de revisió d’altes mèdiques expedides en
processos d’IT (RD 1430/2009)

El nou Reial Decret modifica diferents terminis en la tramitació d’aquest procediment,
primer l’ interessat podrà instar la revisió de l’alta en els 10 dies hàbils següents a la seva
notificació en lloc dels 4 dies naturals que estaven establerts. Les Mútues tindran 4 dies hàbils en
lloc dels 2 dies que fins ara tenien per aportar els antecedents relacionats amb el procés d’IT i,
respecte al procediment especial de revisió quan es demani una baixa per contingències
comunes, existint un procés previ de incapacitat temporal per contingència professional, el
termini per instar-lo serà de 10 dies hàbils en lloc dels 4 dies naturals vigents fins ara.
També regula el procediment de determinació de la contingència dels processos d’IT a partir de
l’emissió del comunicat de baixa mèdica, procés del que l’empresa només coneixerà la resolució
que l’INSS dicti determinant la contingència comuna o professional, indicant si el procés és o no
recaiguda d’altra anterior, els efectes de tals declaracions i els subjectes responsables de les
prestacions econòmiques i sanitàries.
Les empreses també tindran coneixement, via telemàtica, de les resolucions dictades per l’INSS
resolent sobre la prolongació d’efectes de l’IT i esgotament de la mateixa. En cap cas es podrà
demorar la qualificació de la incapacitat permanent passats set-cents trenta dies naturals des de
l’inici de la incapacitat temporal.
Aquest reial decret entrarà en vigor el dia 1 de setembre de 2014

Barcelona, 23 de juliol de 2014
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