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LA INCAPACITAT temporal it
((ReGIM general)

Q

Q

uè s’entén per IT (incapacitat laboral temporal).

uines persones es poden beneﬁciar.

És la situació en què es troba la persona treballadora
quan està impossibilitada temporalment per treballar i
necessita assistència sanitària de la Seguretat Social.

R

equisits.

P

Es poden beneﬁciar les persones
treballadores aﬁliades i en alta, o en situació
assimilada al alta al règim general.

restació econòmica.

Tenir cobert un període de co>tzació:

P

¬

mínim de 180 dies dins dels 5
anys anteriors a la data de la
baixa, quan aquesta es degui a
malal>a comuna.

¬

En cas d'accident o malal>a
professional no s'exigeix període
previ de co>tzació.

agament de la prestació econòmica.

La prestació és a càrrec de l'INSS (Ins>tut
Nacional de la Seguretat Social), Mútua
col·laboradora o empresa autoritzada per
col·laborar amb la ges>ó.

Consisteix en un subsidi en què la
quan>a està en funció de la base
reguladora i dels percentatges aplicables
a la mateixa.
Aquesta quan>a a cobrar durant la
durada de la incapacitat temporal, serà
en els percentatges descrits en el quadre
posterior adjunt, i sempre referint-se a
la base de co>tzació del mes anterior al
de la baixa.
Els convenis col·lec>us podran millorar
les quan>tats a cobrar en el moment de
produir-se la incapacitat temporal, de tal
manera que hi ha convenis que recullen
el 100% de la base reguladora, des del
primer dia de la baixa.

L'abonament de la prestació econòmica el fa
l'empresa en pagament delegat amb la mateixa
periodicitat que els salaris, en virtut de la
col·laboració obligatòria de les empreses en la
ges>ó del règim general de la Seguretat Social.
En els supòsits de malal>a comuna o d'accident no laboral, l'abonament de
la prestació al treballador serà a càrrec de l'empresari des dels dies 4 a 15 de
baixa en el treball, tots dos inclusivament, i a par>r del dia 16 de baixa, la
responsabilitat de l'abonament incumbeix al INSS o mútua col·laboradora
amb la Seguretat Social, si escau, tot i que la materialitat del pagament es
con>nuï duent a terme en concepte de pagament delegat per la mateixa
empresa.
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incapacitat temporal (contingÈncies)

Malal?a Comuna i
accident no laboral

Quan?a sobre la
base reguladora

Naixement del dret
Durada de la situació

Duració de la situació

60% (4t al 20è dia) *
75% (des del 21è dia)

4t dia

365 dies + 180 dies de
pròrroga **

Accident de Treball i
Malal?a Professional

75%

Dia següent a
l'accident o baixa
(Dia de la baixa, a
càrrec de l'empresa)

365 dies + 180 dies de
pròrroga

Període d'observació

6 meses + 6

* Del 4t al 15è dia, a càrrec de l'empresa
** També, als 365 dies, l'INSS pot emetre alta o iniciar expedient d'incapacitat permanent

NOTA
DAVANT DE
QUALSEVOL DUBTE
SOBRE ALTA
MèDICA, A LA QUE
NO ESTIGUEM
CONFORMES,
CONTACTAR AMB
EL GABINET JURÍDIC
DE CCOO, AMB
L'ÀREA DE
SEGURETAT
SOCIAL.

Hi ha altres
situacions
protegides:
MATERNITAT.
PATERNITAT.
RISC DURANT L'EMBARÀS.
RISC DURANT LA LACTÀNCIA
NATURAL.
CURA DE MENORS AFECTATS PER
CÀNCER
O UNA ALTRA MALALTIA GREU.
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