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Els últims anys s’han produït una sèrie de canvis normatius en la regulació de la baixa per IT, els 
quals s’han fet de manera continuada i constant, i amb cada canvi s’empitjora la situació del treba-
llador o treballadora quant al dret que té a una prestació pública.

Els principals canvis normatius van començar amb la Llei 35/2014, de 26 de desembre (mal ano-
menada llei de mútues), que modifica el règim jurídic de les mútues col.laboradores de la Seguretat 
Social (MCSS). Aquesta reforma es trasllada al Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Llei general de la Seguretat Social.

Aquesta normativa es continua modificant, en fase de desenvolupament, concretament amb el Reial 
decret 625/2014, de 18 de juliol, regulador de la IT, i l’Ordre ESS/1187/2015, la qual concreta la 
regulació que fa aquest reial decret.

Tot això culmina amb la cronificació, al Sistema de Seguretat Social, de la gestió de les IT per part 
de les MCSS, que són entitats privades que gestionen diners públics, sense l’adequat control per 
part de l’Administració. S’anteposa, així, la millora de l’eficiència econòmica (que vol dir una signi-
ficativa reducció de les prestacions públiques a les quals tenen drets els treballadors i treballadores) 

i es relega a l’últim nivell d’acció i prioritat la protecció a la 
salut, que no hem d’oblidar que és un dret constitucional, 
però posat en qüestió per l’actuació quotidiana de les MCSS.

La IT és la prestació econòmica i mèdica que rep un treballa-
dor o treballadora que temporalment no pot desenvolupar 
la seva feina habitual per motius de salut. La IT pot ser per 
contingències comunes o per contingències professionals.

L’objectiu d’aquest full informatiu 
és recollir els nous canvis normatius 
perquè els delegats i delegades 
de prevenció puguin oferir als 
treballadors i treballadores als 
quals representen informació, 
assessorament i suport en la defensa 
del seu dret a la salut mitjançant la IT.
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1Generalment aquesta gestió la tenen les mútues triades per l’empresariat. Malgrat tot, hi ha empreses on la gestió és del sistema públic de salut i és 
una opció que es pot triar legalment, ja que la gestió de les mútues, en aquest cas, no és obligatòria.
2En tots els casos, per negociació col.lectiva, es poden establir millores de la prestació a càrrec de l’empresa.

QUINS ELEMENTS HEM DE TENIR EN COMPTE AMB LA REGULACIÓ ACTUAL?

Regulació legal diferent per baixes fins a 365 dies i per baixes de més de 365.

El problema de la determinació de la contingència (comuna o professional) per la 
mútua

L’Ordre ministerial ESS/1187/2015, de 15 de juny, desenvolupa els canvis que van entrar en vigor l’1 
de desembre del 2015 i que afecten els processos de fins a 365 dies (Reial decret 625/2014).

Incapacitat temporal (IT) de fins a 365 dies Incapacitat temporal (IT) de més de 365 dies

Regulada pel Reial decret 625/2014, de 18 de 
juliol

Regulada pel Reial decret 1430/2009, d’11 de 
setembre

Principals característiques:
1)    La Seguretat Social emet SEMPRE l’alta i la 

baixa en causes comunes.
2)    Les mútues poden fer-ne el control econò-

mic des del primer dia.
3)    Estimació de durada de la baixa en el mo-

ment del diagnòstic (en què es determinarà 
la periodicitat dels comunicats de confir-
mació).

Principals característiques:
1)    L’únic ens competent per intervenir en 

aquesta baixa mèdica és l’INSS3. 
2)    S’elimina el comunicat de confirmació en 

aquest tram.
3)    No hi ha possibilitat de gestió econòmica 

per part de les mútues.

Es dona la competència al facultatiu o facultativa de la mútua (fins a aquest moment no la tenia), si el 
treballador o treballadora hi acudeix, perquè determini inicialment si la contingència és professional 
(cas en què li donarà la baixa mèdica) o si és comuna i el deriva a la Seguretat Social.

En funció d’aquesta nova competència, en el cas de determinació inicial com a contingència comuna 
i derivació a la Seguretat Social, el facultatiu o facultativa de la mútua haurà de facilitar al treballador 
o treballadora un informe mèdic en el qual especifiqui la descripció de la patologia, el seu diagnòstic, 
el tractament dispensat i els motius que justifiquen la determinació de la contingència causant com 
a comuna, i acompanyarà els informes relatius a les proves que, si escau, s’hagin realitzat. En cas 
de discrepància del metge de la Seguretat Social, podrà donar la baixa comuna al treballador o tre-
balladora, i podrà formular una petició motivada a l’INSS per instar el canvi de contingència. En tot 
cas, el treballador o treballadora mateix podrà fer també una reclamació per demanar aquest canvi.

3En aquest cas, l’únic ens facultat per prorrogar la baixa 12 mesos més, fer proposta d’incapacitat permanent o donar l’alta mèdica és l’INSS.

DADES BÀSIQUES DE LA IT Contingència comuna Contingència professional
Qui té dret a la prestació Persones afiliades i en alta o situació assimilada a l’alta a la Seguretat 

Social
Malaltia: 180 dies cotitzats en els 
5 anys anteriors
Accident: no exigeix període pre-
vi de cotització

Accident i malaltia: no exigeix pe-
ríode previ de cotització

Qui dona la baixa i l’alta 
mèdica?

Servei públic de salut Mútues o servei públic de salut, 
depèn de qui en tingui la gestió1

Quina és la prestació 
econòmica2

Del 1r al 3r dia: no hi ha prestació El dia de l’accident o malaltia: 
100% del salari

Del 4t al 20è dia: 60% de la base 
reguladora

A partir de l’endemà: 75% de la 
base reguladora

A partir del 20è dia: 75% de la 
base reguladora

Hi pot haver un recàrrec de pres-
tacions per falta de mesures pre-
ventives a l’empresa, entre el 
30% i el 50%, segons la gravetat 
de la infracció

Qui paga? Del 4t al 15è dia: l’empresa El dia de l’accident o malaltia: 
l’empresa

A partir del 16è dia: l’INSS o la 
mútua, depèn de qui en tingui la 
gestió

A partir de l’endemà: la mútua o 
l’INSS, depèn de qui en tingui la 
gestió

DURADA DE LA IT

Durada màxima de 12 
mesos

Alta mèdica

Pròrroga fins a 6 mesos 
si es preveu curació

Declaració d’incapacitat 
permanent

Declaració d’incapacitat 
permanent, revisable en

6 mesos

Alta

Declaració d’incapacitat 
permanent
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S’ESTABLEIXEN 4 PROCESSOS DE BAIXA EN FUNCIÓ DE LA DURACIÓ PREVISTA

• Molt curta: inferior a 5 dies naturals
 a)  El faculta) El facultatiu o facultativa emetrà un comunicat de baixa i d’alta mèdica en 

el mateix moment i en un sol document (és a dir, constatarà la data de baixa mèdica i 
d’alta mèdica). Per tant, no cal comunicat de confirmació.

 b)  Si arribat el dia fixat d’alta mèdica, el treballador o treballadora no es troba recuperat, 
té dret a sol.licitar un reconeixement mèdic. En aquest cas, si el metge troba que no 
s’ha recuperat, pot expedir un nou comunicat de baixa, que deixarà sense efecte l’alta 
mèdica prevista inicialment. En aquest cas, s’indicarà el diagnòstic, la nova durada es-
timada, el tipus de procés i la data de la revisió mèdica següent.

• Curta: entre 5 i 30 dies naturals. S’ha de fer comunicat de confirmació.
• Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals. S’ha de fer comunicat de confirmació.
• Llarga: 61 dies naturals o més. S’ha de fer comunicat de confirmació.

DUES VIES PER JUSTIFICAR EL MANTENIMENT D’UN PROCÉS D’IT

• Informes mèdics complementaris (els faran el facultatiu o facultativa).
• Informes trimestrals de control (els farà la inspecció mèdica).

ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE BAIXA NO HAURAN DE DESPLAÇAR-SE CADA 7 DIES 
PER RECOLLIR ELS COMUNICATS DE CONFIRMACIÓ

Els comunicats de confirmació s’ajustaran a la previsió del seguiment clínic marcat pel facul-
tatiu o facultativa, el qual disposarà de taules orientatives de durada de les patologies, que li 
seran facilitades per l’INSS.

LA BAIXA MÈDICA NOMÉS ES PODRÀ EMETRE PER UN FACULTATIU O FACULTATIVA DEL SISTE-
MA PÚBLIC DE SALUT (BAIXA COMUNA) O DE MÚTUA (BAIXA PROFESSIONAL)

LA INCOMPAREIXENÇA A LA REVISIÓ MÈDICA PREVISTA EN ELS COMUNICATS DE BAIXA I CON-
FIRMACIÓ PODRÀ SUPOSAR L’ALTA MÈDICA4 

OBLIGACIÓ DEL TREBALLADOR O TREBALLADORA DE LLIURAR A L’EMPRESARIAT EL COMUNI-
CAT DE BAIXA I LA CONFIRMACIÓ DURANT ELS 3 DIES POSTERIORS A LA SEVA EXPEDICIÓ

QUAN LA IT SUPERA ELS 365 DIES NATURALS EL CONTROL DEL PROCÉS CORRESPONDRÀ EX-
CLUSIVAMENT A L’INSS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sobre les baixes mèdiques, la seva confirmació i durada

4No confondre amb la incompareixença no justificada en visita de seguiment de la baixa, la qual pot donar lloc a la suspensió de la prestació.

QUINS ELEMENTS HEM DE TENIR EN COMPTE AMB LA REGULACIÓ ACTUAL?

A partir de quin dia? Des del primer dia de baixa.5

És obligatori anar a la revisió 
mèdica?

La incompareixença injustificada pot suposar la suspensió 
cautelar o l’extinció de la prestació econòmica.

Quan està justificada la 
incompareixença?

-  Quan hi ha informe del facultatiu o facultativa del servei 
públic de salut que desaconselli el desplaçament per 
motius de salut.

-  Si la cita s’ha convocat amb un termini previ inferior a 4 
dies hàbils.

-  Si s’acredita causa de força major.6

En què consisteix aquest 
reconeixement mèdic?

Les mútues només podran:
-  Comprovar si la causa de la baixa és justificada o si el 

treballador o treballadora ja està recuperat.
-  Accedir tan sols als informes mèdics relacionats amb la 

baixa mèdica, però no a la resta de l’historial clínic.
-  Oferir la possibilitat de realitzar assistència sanitària (proves 

diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, etc.).7

Sobre les altes mèdiques...

ÉS OBLIGACIÓ DEL TREBALLADOR O TREBALLADORA LLIURAR EL COMUNICAT D’ALTA AL SEU 
EMPRESARIAT EN LES 24 HORES SEGÜENTS A LA SEVA EXPEDICIÓ

EL FACULTATIU O FACULTATIVA DEL SERVEI PÚBLIC DE SALUT (BAIXES COMUNES) O DE LA 
MÚTUA (BAIXES PROFESSIONALS) POT DETERMINAR L’ALTA MÈDICA:

•  Quan consideri que el treballador o treballadora s’ha recuperat per fer la seva feina habitual.
• Per proposta d’una incapacitat permanent.
• Per inici d’una situació de maternitat.

LES MÚTUES (A LES BAIXES COMUNES) PODEN FER PROPOSTA D’ALTA MÈDICA AL SISTEMA 
PÚBLIC DE SALUT, EL QUAL DECIDIRÀ SI MANTÉ LA SITUACIÓ DE BAIXA O DONA L’ALTA MÈDICA

1.

2.

3.

5La citació per al reconeixement ha de ser comunicada al treballador o treballadora amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. Per aquest motiu, a 
les baixes de fins a 5 dies, com ja es posa la data de baixa i alta, en principi no s’acostuma a fer aquest seguiment i control.
6Per incomunicació per neu, per defunció d’un familiar, per coincidència amb l’assistència a un judici, etc.
7Només amb consentiment del treballador o treballadora.

Seguiment i control (mitjançant revisió mèdica) en els processos de contingència 
comuna per part de les mútues (sempre que tinguin concertada amb l’empresa 
aquesta gestió) des del primer dia de baixa.
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Reclamacions si no estem d’acord amb l’actuació de la mútua als temes que 
gestiona:

Si donen l’alta mèdica, tant si la contingència és comuna com professional, i el 
treballador o treballadora no hi està d’acord:

COM PODEM RECLAMAR?

Mitjançant el llibre de reclamacions existent a les mútues. Aquesta via només constata que no 
hi estem d’acord, però no té cap recorregut administratiu efectiu en l’àmbit sanitari.

Mitjançant una reclamació a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, bé mit-
jançant l’Oficina Virtual de Reclamacions (www.ovrmatepss.es/virtual/) bé mitjançant registre 
documental de la reclamació, adreçada a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat So-
cial, en qualsevol oficina de l’Administració de l’Estat.

Procediment que cal 
utilitzar

S’ha d’incorporar a la 
feina?

Termini per reclamar i 
davant de qui

Termini màxim de 
resolució

Si és una alta d’una IT comuna de menys de 365 dies i l’emet el servei públic de salut o la SGAM8 i el treballador o 
treballadora impugna només l’alta mèdica

Procediment ordinari de 
reclamació prèvia. 
Art. 71 de la Llei de 

jurisdicció social.

Sí. S’ha d’incorporar a la 
feina mentre es reclama.

11 dies, des de l’expedició 
de l’alta mèdica, i davant la 

SGAM.

Termini màxim de 7 dies. 
Després hi ha 20 dies per 

interposar demanda davant 
la jurisdicció social.

Si és una alta d’una IT professional de menys de 365 dies i l’emet la mútua o l’empresa col.laboradora
Procediment especial 

administratiu de revisió de 
l’alta. 

Art. 4 del RD 1430/2009.

No. Es prorroga la situació 
de baixa mèdica mentre 

no hi hagi resolució. 
Obligació del treballador o 
treballadora de comunicar 

a l’empresa en 1 dia natural 
que ha iniciat aquest 

procediment.

10 dies hàbils des de 
l’expedició de l’alta mèdica, 

i davant l’INSS.

Termini màxim de 15 dies. 
Després hi ha 20 dies per 
interposar una demanda 

davant la jurisdicció social.9 

Si és una baixa de més de 365 dies (ja sigui comuna o professional) on només té competència l’INSS
Procediment de 

disconformitat amb l’alta 
mèdica. 

Art. 3 del RD 1430/2009.

No. Durant els primers 
11 dies des de l’inici del 

procediment. Si en aquest 
termini no rep resolu-

ció de l’INSS, Sí que s’ha 
d’incorporar a la feina.

4 dies naturals per iniciar el 
procediment davant l’INSS.

En 15 dies l’INSS ha 
d’emetre resolució, hi 

ha silenci administratiu 
negatiu i s’entén que és 

alta mèdica.       

1.

2.

Malgrat tot, en el supòsit de contingència professional i una alta indeguda per la mútua o que aques-
ta determina inicialment que és comuna, els procediments indicats en el quadre anterior tenen un 
problema important: hi ha molts pocs dies de termini perquè el treballador o treballadora tingui 
temps per assessorar-se i recollir la documentació necessària. Per això, hi ha una altra alternativa 
que permet un millor assessorament i disposar de tota la informació necessària: la tramitació del 
canvi de contingència:

PARTICIPEU-HI! Si necessiteu suport per a qualsevol de les actuacions proposades en relació amb aquest tema, no ho 
dubteu: veniu al vostre sindicat i demaneu ajuda a l’estructura de salut laboral de la vostra federació o unió territorial. 
Podeu contactar amb nosaltres a la web: www.ccoo.cat/salutlaboral.

Alta mèdica expedida per la 
mútua sense que el treballador/a 

s’hagi recuperat

Baixa comuna pel metge de 
capçalera

Sol.licitar derivació a la USL per 
determinar el possible origen 

professional del dany

Tornar a la feina. Al començament de la jornada, 
i si el treballador/a no pot treballar pel seu estat 
de salut, anar a la mútua perquè li torni a donar 

la baixa per contingència professional

Si la mútua no li dona la baixa professional

USL

Examen mèdic del treballador 
i redacció d’informe mèdic 

determinant o no sobre el possible 
origen professional del dany.

Direcció provincial de l’INSS

Resolució per determinar si 
és professional o comuna

La baixa és comuna. Es pot 
recórrer a la via judicial social

La baixa és professional amb efectes 
retroactius des de la data d’alta mèdica 
indeguda que va determinar la mútua

Sí que és
professional

10

11

No és
professional

Tramitació de canvi de 
contingència a la direcció 

provincial de l’INSS acompanyant 
l’informe de la USL

10Unitat de salut laboral. Donen suport als metges de capçalera del sistema públic de salut.
11Moltes vegades, per sentència del jutjat social, es determina que és professional, en contra del que ha resolt l’INSS.

8Anteriorment, la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM) era l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM).
9Si la resolució de l’INSS dona com a correcta l’alta mèdica, el treballador o treballadora haurà de retornar els diners cobrats des de l’expedició de 
l’alta mèdica per la mútua o empresa col.laboradora fins a la resolució de l’INSS.
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Els últims anys s’han produït una sèrie de canvis normatius en la regulació de la baixa per IT, els 
quals s’han fet de manera continuada i constant, i amb cada canvi s’empitjora la situació del treba-
llador o treballadora quant al dret que té a una prestació pública.

Els principals canvis normatius van començar amb la Llei 35/2014, de 26 de desembre (mal ano-
menada llei de mútues), que modifica el règim jurídic de les mútues col.laboradores de la Seguretat 
Social (MCSS). Aquesta reforma es trasllada al Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Llei general de la Seguretat Social.

Aquesta normativa es continua modificant, en fase de desenvolupament, concretament amb el Reial 
decret 625/2014, de 18 de juliol, regulador de la IT, i l’Ordre ESS/1187/2015, la qual concreta la 
regulació que fa aquest reial decret.

Tot això culmina amb la cronificació, al Sistema de Seguretat Social, de la gestió de les IT per part 
de les MCSS, que són entitats privades que gestionen diners públics, sense l’adequat control per 
part de l’Administració. S’anteposa, així, la millora de l’eficiència econòmica (que vol dir una signi-
ficativa reducció de les prestacions públiques a les quals tenen drets els treballadors i treballadores) 

i es relega a l’últim nivell d’acció i prioritat la protecció a la 
salut, que no hem d’oblidar que és un dret constitucional, 
però posat en qüestió per l’actuació quotidiana de les MCSS.

La IT és la prestació econòmica i mèdica que rep un treballa-
dor o treballadora que temporalment no pot desenvolupar 
la seva feina habitual per motius de salut. La IT pot ser per 
contingències comunes o per contingències professionals.

L’objectiu d’aquest full informatiu 
és recollir els nous canvis normatius 
perquè els delegats i delegades 
de prevenció puguin oferir als 
treballadors i treballadores als 
quals representen informació, 
assessorament i suport en la defensa 
del seu dret a la salut mitjançant la IT.

Recursos per a l’acció quan estem en incapacitat laboral (IT)

Febrer del 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

AT2017-0108

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ
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