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Nova normativa sobre les baixes mèdiques (RD 625/2014)

CCOO rebutja la nova normativa que obre camí a la
privatització de la seguretat social
El Govern, amb l’aprovació d’aquest reial decret (RD), ha atorgat més poder a les mútues, i els ha donat
un major control econòmic i mèdic en els processos de baixa.
A més, obre camí a la privatització de la Seguretat Social en permetre que les mútues gestionin
qualsevol activitat d’aquesta entitat.
CCOO rebutja la reforma perquè possibilita que les mútues gestionin qualsevol activitat de la Seguretat Social i es converteixin en policies i fiscals dels treballadors i treballadores i dels metges i metgesses,
generant incerteses, ja que en la norma tot queda obert a un posterior desenvolupament reglamentari.
El control es farà als treballadors i
treballadores des del primer dia
de la baixa per malaltia comuna
i hi haurà la possibilitat que la
mútua pugui extingir la prestació econòmica. Això suposarà que
els treballadors i treballadores hagin
d’anar malalts als seus llocs de treball
si la mútua ho considera, cosa que
augmentarà encara més, si és possible,
el presentisme laboral.
La norma posa sota sospita els treballadors i treballadores, als quals se’ls presumeix una conducta
fraudulenta i defraudadora de les baixes per malaltia, i els metges i metgesses d’atenció primària veuran
minvades les seves competències en l’atenció als seus pacients quan necessitin una baixa o una alta laboral.
El Govern del PP amb aquestes normes pretén potenciar el negoci de les mútues i aplicar noves
retallades als drets dels treballadors i treballadores.
El caràcter universal de la sanitat pública es qüestiona per criteris economicistes, cosa que fa augmentar
les desigualtats socials.
ÉS UN PROJECTE DE LLEI INJUST, INEFICAÇ I ANTICONSTITUCIONAL
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Quin és el procediment DELS COMUNICATS DE BAIXA?

Data d’expedició.

Legislació actual
RD 625/2014
Després del reconeixement mèdic.

S’emet en el mateix acte mèdic el
comunicat d’alta i baixa (la persona
malalta pot sol·licitar que se li
faci una visita el dia de l’alta,
per confirmar-la o que es converteixi en un comunicat, si no ha recuperat la seva capacitat laboral).
Entre 5 i 30 dies.
Als 7 dies del comunicat de
baixa, s’emet el 1r comunicat de
confirmació. Els successius, en el
termini màxim de 14 dies des del
comunicat anterior.
Entre 31 i 60 dies.
Als 7 dies del comunicat de
baixa, s’emet el 1r comunicat de
confirmació. Els successius, en el
termini màxim de 28 dies des del
comunicat anterior.
Entre 61 o més dies.
Als 14 dies del comunicat de
baixa, s’emet el 1r comunicat de
confirmació. Els successius, en el
termini màxim de 35 dies des del
comunicat anterior.
Final de l’expedició dels Quan s’arriba als
comunicats de conformació 365 dies, abans de la data, s’ha de
de baixa.
comunicar a la persona que el seu
control passa a l’INSS.

Legislació anterior
(RD 575/1977)
4t dia des de l’inici de la situació d’incapacitat.

Processos de durada
estimada
inferior a 5 dies.

En tots els casos s’expedeix
cada 7 dies, des de la data
d’expedició del primer comunicat.

Quan s’arriba als
365 dies, abans de la data, s’ha
de comunicar a la persona que
el seu control passa a l’INSS.
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Sempre que es produeixi una modificació o una actualització del diagnòstic, s’emetrà un comunicat de confirmació que recollirà la durada
estimada pel metge o metgessa que l’emet. els següents comunicats de
confirmació s’expediran en funció de la nova durada estimada, d’acord
amb els quadres anteriors.
Quin és el procediment DELS informes complementaris ?
INFORMES COMPLEMENTARIS
(S’hi recullen les malalties que es pateixen, el tractament mèdic, les proves mèdiques i la seva
evolució, així com la seva incidència en la capacitat funcional de la persona interessada.)
Legislació actual
RD 625/2014
No s’emeten.

Legislació anterior
(RD 575/1977)
S’expedeix el dia 28 de la
Processos inferiors a 30
dies.
baixa.
Processos entre 31 i 60 dies. S’expedeix amb el 2n comuni- S’expedeix el dia 28 de la
cat de confirmació (als 35 dies). baixa i s’actualitza cada 28
dies.
Processos de més de 60
S’expedeix amb el 2n comunidies.
cat de confirmació, als 49 dies.
S’actualitza l’informe complementari cada dos nous
S’expedeix el dia 28 de la
comunicats de confirmació.
La inspecció mèdica, trimesbaixa i s’actualitza cada 28
tralment, des de la data de la dies.
baixa, elaborarà un informe en
el qual justificarà la necessitat de mantenir el procés
d’incapacitat temporal.
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LES MÚTUES PODEN PROPOSAR L’ALTA MÈDICA
(Per als casos en què la mútua gestioni la contingència comuna, que són el 90% dels casos)
La mútua
proposa l’alta i
ho comunica al
treballador/a.

COMUNICA

A l’ICAM, que, a la
vegada, ho remet
al metge/essa
d’atenció primària.

El metge podrà:
- Confirmar la baixa.
- No admetre la proposta.
- No contestar.

El metge té un termini per contestar
5 dies (fins a l’1 de
març del 2015,
11 dies).
Si la mútua no rep
resposta en el termini
previst, pot sol·licitar
l’alta a l’INSS.

El INSS té un termini de 4 dies
per contestar (fins a l’1 de març
del 2015, 8 dies)

PROCEDIMENT PER DETERMINAR L’ORIGEN DE LA INCAPACITAT LABORAL
(per canviar d’incapacitat temporal comuna a laboral)

D'OFICI

Inici del
procediment
A INSTÀNCIA

- INSS
- Servei públic
- Inspecció de Treball

Han de fer al·legacions
als 4 dies

- Treballador/a
- Mútua
- Empresa col·laboradora

Solament el
treballador/a té 10 dies
per fer al·legacions

L’equip de valoració d’incapacitats elabora un informe preceptiu, que ha de comunicar al director provincial de
l’INSS, i aquest ha de dictar la resolució en el termini de 15 dies des que rep la documentació de les parts.
Altres modificacions: les mútues tindran, a tots els seus centres, llibres de reclamacions. Les reclamacions que
es facin seran remeses per les mútues a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, com a màxim
els 10 dies següents a la seva presentació.

