SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA
INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS
MÈDIQUES

GESTIÓ
I CONTROL DELS PROCESSOS PER IT EN ELS PRIMERS 365 DIES
DE LA SEVA DURACIÓ

2

La nova normativa de la Incapacitat temporal
 El passat 21 de juliol , es va publicar en el BOE el RD 625/2014del 18 de juliol , en el
que es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat
temporal en els primers 365 dies de la seva duració.
 L’entrada en vigor es el 1 de setembre 2014
 El RD introdueix canvis significatius en la normativa precedent RD 575/1997 de 18
d’abril queden expressament derogat; RD 1117/1998, de 5 juny; Ordre 19 juny 1997, la
qual cosa obliga a canvis pel que fa a la IT relativament ràpids
 Cal que els circuits Logistics per la IT siguin el mes homogenis possible entre els SPS
 Objectiu: de la presentació: anàlisis preliminar que ha realitzat el Departament de Salut
-ICAM així com les modificacions més importants que introdueix
 Així mateix resten pendents alguns canvis i/o circuits i procediments sobretot
telemàtics i de gestió que s’informaran a mesura que es realitzin en els diferents
sistemes i entitats (adaptacions de primària, de sigit, de INSS..)

3

 Entrada en vigor del RD: 1 setembre 2014
 Àmbit d’aplicació:
 durant els primers 365 dies als processos de IT
 Qualsevol contingència
 Tots els règims de SS excepte règims especial forces armades,
funcionaris civils Estat i personal d’Administració de justícia
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 Declaracions mèdiques de baixa i confirmació de baixa:
 Emissió del comunicat:
– metge del servei públic de salut de qualsevol contingència, previ
reconeixement del treballador
– Si la causa és accident de treball o malaltia professional i el treballador
presta serveis per a empreses associades a una Mútua o per compte
propi adherit a una Mutua, els comunicats els farà el metge de la
pròpia mútua
 En els comunicats mèdics ha de constar un CODI IDENTIFICATIU del
centre emissor

5









Dades personals del treballador
Data de la baixa
Contingència causant (comuna o accident)
Codi diagnòstic
Codi Nacional d'Ocupació NOU!!
Durada estimada del procés
Si és recaiguda d’un procés anterior i data de la baixa del procés
anterior
 Data del proper reconeixement mèdic NOU !!
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Es posarà a disposició del metges les
TAULES DE DURADA ÒPTIMA
tipificades pels diferents processos i
les Taules sobre el grau d'incidència (!
pendent de desenvolupar) NOU!!!
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COMUNICATS DE BAIXA: contingències comunes
Matèria

Legislació anterior

RD 625/2014

Òrgan que els emet

Metge d’Atenció primària

Metge d’atenció primària

Comunicat de Baixa :
data d’expedició

Després de reconeixement
mèdic del treballador

Després de reconeixement
mèdic del treballador

COMUNICATS DE CONFIRMACIÓ DE BAIXA (CC)
Processos de duració
estimada <5 dies
Processos de duració
estimada entre 5 i 30
dies

Processos de duració
estimada entre 31 i 60
dies




1º al 4º dia del inici de
la baixa
En tots els casos
s’emeten CC cada 7
dies des de la data
d’expedició del primer
CC, independentment
de la duració del
procés

Processos de duració
estimada de 61 dies o
més

Fi de l’expedició de
comunicats de
confirmació

Es pot emetre al mateix
acte baixa i alta
1º com a màxim als 7 dies
següents al Comunicat de
baixa . Els següents , en el
termini màxim de 14 dies
des de el primer
1º: com a màx, als 7 dies
següents al comunicat de
baixa . Els següents , en el
termini màx de 28 dies
des de l’anterior
1º com a màx, als 14 dies
següents al comunicat de
baixa. Els següents en el
termini màx de 35 dies des
de el comunicat anterior

Quan el procés arriba als 365
d (CC nº52). Abans d’arribar a
aquesta data, s’ha de
comunicar al pacient que el
control passa a ser del INSS

Quan el procés arriba als
365 d. Abans d’arribar a
aquesta data, s’ha de
comunicar al pacient que
el control passa a ser de
INSS

Sempre que es produeixi una modificació en el
diagnòstic, s’emetrà un comunicat de confirmació que
recollirà la durada estimada i els següents comunicats
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se emetran en funció de la nova durada .

Emissió d'informes complementaris
Legislació anterior
RD 625/2014
metge d'atenció primària
metge d'atenció primària
Amb el 2º CC i cada 2 CC. En els
processos inicialment previstos amb
una durada inferior a 30 dies i que
sobrepassin el període estimat,
l'informe complementari anirà amb
Ha d'acompanyar en el 4º
el primer comunicat que s'emeti
Comunicat de confirmació (CC) i superat 30 dies
successius cada 4 setmanes
periodicitat de l'expedició
Durada estimada del procés
Legislació anterior
RD625/2014
No s'emeten informes
Processos < 30 dies
complementaris
Per pacte es va acordar que
Es fa amb el 2º CC>: com a màxim
Processos entre 31 i 60 dies
només es realitzarien previs als als 35 dies de baixa
comunicats de confirmació nº 10 Es fa amb el 2º CC: com a màxim als
i 30
49 dies de baixa . S'actualitza
Processos de més de 60 dies
l'informe complementari cada 2
nous CC
Expedició d'informes mèdics de control
Materia
Legislació anterior
RD 625/2014
Informes de control: Òrgan que els
ICAM o metge d'AP, supervisat per
emet
icam
ICAM
Periodicitat en l'expedició
Trimestral
Trimestral i a sol.licitud ICAM
Durada estimada del procés
Òrgan competent que l'expedeix
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 En els processos informes d’IT de durada > 30 dies naturals,
juntament amb el segon CC el metge haurà de fer un informe
mèdic complementari:
 Contingut:
–
–
–
–

Malaltia del treballador
Tractament mèdic prescrit
Proves mèdiques realitzades
Evolució de les malalties i la seva incidència sobre la capacitat funcional del malalt

 En processos previstos < 30 dies però que finalment es superin,
s'haurà d’acompanyar informe al comunicat
 Els informes s‘han de actualitzar cada DOS comunicats de
confirmació.
 Trimestralment, l’ICAM o metge d’AP han de fer informe de control,
on consti la necessitat de mantenir el procés d’IT del treballador.
 L’ICAM tindran accés per via telemàtica als informes mèdics i
proves de l'atenció primària i especialitzada
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EXPEDICIÓ DELS COMUNICATS D'ALTA

Expedició dels comunicats d'alta
Matèria

COMUNICATS D'ALTA: Contingències comunes
Legislació anterior
RD 625/2014

Òrgan que els expedeix

Metge d'atenció primària, ICAM Metge d'atenció primària, ICAM
El dia següent a l'expedició de El dia següent a l'expedició de l'alta
Efectes de l'alta:extinció de la prestació l'alta
COMUNICATS D'ALTA: Contingències professionals
Metge d'Atenció Primària,
Metge d'Atenció Primària, ICAM, Metge de
ICAM, Metge de la Mútua,
la Mútua, segons sigui l'entitat que dóna
Òrgan que els expedeix
segons sigui l'entitat que dóna cobertura a la protecció
cobertura a la protecció
El dia següent a l'expedició del El dia següent a l'expedició del comunicat
Efectes de l'alta: extinció de la prestació comunicat d'alta
d'alta
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 Actuacions metge que expedeix comunicats
 Lliurar al treballador 2 còpies (una per ell i una altra per l’empresa)
 Actuacions treballador
 Disposa de 3 dies des de data baixa o CC per entregar a empresa o
mútua si ha finalitzat el contracte

 Obligacions Empresa: trametre els comunicats de baixa i CC a
través del sistema RED
 Obligacions del SPS i Mútues de trametre els comunicats mèdics a
INSS via telemàtica de manera immediata
 Es regulen possibles infraccions
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 L’Alta mèdica per contingències comunes s’emetrà per metges del SPS,
l’ICAM i ISM desprès del reconeixement mèdic del treballador.
 Contingut del comunicat d’alta
– Causa de l’alta
– Codi diagnòstic definitiu
– Data de la baixa inicial

 Efectes de l’alta: dia següent de la seva emissió
 Comunicació:
 els processos de contingències comunes, comunicació a les mútues
 els processos de contingències professionals , el comunicat d’alta el farà el
metge, ICAM,ISM
 Una vegada exhaurit el termini de 365 dies, el metge SPS emetrà l'últim
comunicat i comunicarà a l’interessat que el control de la IT passa a ser
competència de l’ICAM, o ISM, i també ho comunicarà a l’INSS de forma
immediata o en el primer dia hàbil següent
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OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR
Matèria
Legislació anterior
RD 625/2014
2 (un per a l'empresa i un altre per 2 (un per a l'empresa i un altre per al
Nombre de copies entregades al treballador al treballador)
treballador)
Termini per entregar el comunicat al
empresari per part del treballador
Comunicats de baixa i confirmació
3 dies
3 dies
Comunicats d'Alta
24 hores
24 hores
OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI
Termini per a remissió dels comunicats de
baixa , confirmació o alta, complimentats
amb les dades de l'empresa
Entitat receptora dels comunicats

Termini per remetre els comunicats de
baixa, confirmació o alta per part del Servei
públic de salut(SPS) o de la Mútua

5 dies

3 dies hàbils

INSS,ISM o Mútua, segons entitat de INSS,ISM o Mútua, segons entitat de cobertura
cobertura
OBLIGACIONS DELS ORGANISMES PUBLICS
5 dies

Entitat Gestora (INSS) o Mútua
Entitat receptora dels comunicats
Termini per a distribució per part de INSS
dels comunicats que corresponen al ISM o la
_
Mútua
Comunicats d'alta expedits per l'ICAM:
_
remissió al SPS i/o a la Mútua

Primer dia hàbil telemàticament
INSS
Primer dia hàbil

Primer dia hàbil
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 Potestat de INSS/ISM de fer seguiment sobre:
 Grau de motivació clínica de les propostes d’alta
 Resposta de l’ICAM
 Grau de compliment de terminis
– En casos de retard podran proposar mesures addicionals per
assegurar el grau de celeritat
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Matèria
Entitat que efectua la proposta

Òrgan davant qui es formula
Termini per pronunciar-se el facultatiu i L'ICAM sobre la
proposta alta

Legislació anterior
Mútua, a travès dels serveis mèdics adscrits
ICAM, qui les ha de remetre als facultatius de
atenció primària o el que hagi d'emetre l'alta
medica

RD 625/2014
Mutua, a travès dels serveis mèdics adscrits
ICAM, qui les ha de remetre als facultatius de atenció
primària o el que hagi d'emetre l'alta medica

5 dies (*), comptats des de la data en que la proposta ha
15 dies
entrat a ICAM.* fins 1 març2015, el termini és d'11 dies
Confirmació motivada de la baixa .Admissió de la Confirmació motivada de la baixa .Admissió de la
Resolució de la proposta
proposta, expedint l'alta medica
proposta, expedint l'alta medica
5 dies (*), des de la recepció de la proposta a l'ICAM. *
Termini per comunicar la confirmació de la baixa
15 dies des de la recepció de la proposta a ICAM fins 1 març2015, el termini és d'11 dies
La Mutua , nomes quan la proposta no sigui resolta i
La Mutua pot: 1) Reiterar la proposta davant el notificada en el termini establert , pot instar davant
servei de salut. 2)Plantejar una iniciativa de alta l'ICAM l'expedició del comunicat d'alta, que es qui pren
Conseqüència de la no resposta en el termini
davant l'ICAM
la decisió
4 dies (**), comptats des de la recepció de la sol·licitud .
Termini de l'entitat Gestora (INSS) per contestar la sol·licitud No existeix termini exprés de resposta , Per la qual ** fins l'1 març 2015, el termini es de 8 dies ( disposició
de la Mutua de l'expedició del alta
cosa entra dintre dels plaços generals (3 mesos ) transitòria )
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PROCEDIMENT PER LA DECLARACIÓ DE LA CONTINGENCIA

MATERIA

RD625/2014

Inici del procediment

D'ofici:
 A iniciativa del INSS.

A proposta de la inspecció de treball , del SPS o de ISM
A Instància :

Comunicació del procediment

Termini d’al·legacions
Desacord







del treballador
de les mútues
de l'empresa col·laboradora
A la mútua o empresa , si el procediment no s'ha iniciat a instancia d'aquests
Al treballador , si el procediment no s'ha iniciat a instancia d'aquest





De la mútua o l' empresa col·laboradora: 4 dies
Del treballador : 10 dies hàbils
El metge de la mútua pot considerar que la patologia causant es de caràcter comú i no un
supòsit accident de treball. En aquest cas, adreça al treballador al SPS amb informe. El metge
de AP podrà formular la seva discrepància segons el RD 1430/2009 Art. 6( introduït en la
disposició final tercera )
En funció del comunicat de baixa emes, sense perjudici de les regulacions que tinguin lloc, si
la determinació de la contingència es resol de forma diferenciada a la que consta en el
comunicat de baixa
L’ICAM

Reconeixement i abonament de
la prestació



Informe preceptiu



Termini per fer la resolució

Sentit de la resolució

Comunicació de la Resolució

15 dies hàbils a comptar a partir de:








La data en que es van aportar els documents i al·legacions pertinents
La finalització el termini per realitzar-les
Determinació de la contingència i en el seu cas, si el procés es recaiguda de altre anterior
Efectes que corresponguin
Entitat responsable de les prestacions econòmiques i sanitàries
La resolució te els efectes atribuïts a la resolució de reclamació prèvia
Es comuniquen a treballador, empresa , mútua i servei de salut
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MATERNITAT
La disposició final segona modifica el RD 295/2009, de 6 de març per la que es
regulen les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social per
Maternitat , Paternitat , Risc durant l'embaràs i Risc durant la Lactància natural
1) El facultatiu del Servei Públic de salut que atengui a la treballadora embaraçada,
expedirà un informe de maternitat en el que es certificarà, segons els casos, els
següents extrems:
a) Data possible del part, quan la treballadora comenci els descans amb
anterioritat a aquell
b) Èxitus del fill, desprès de la permanència en el sinus matern durant , almenys ,
180 dies

En la resta de supòsits, no caldrà el informe de maternitat
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 Obligació de l’ICAM en cas de lliurament d’ALTA: traslladar
immediatament o l'endemà una copia a SPS i una altra a la Mútua a
efectes de notificació de dret. Així mateix dues còpies al treballador,
una per ell i una altra per l’empresa, i expressar-li l'OBLIGACIÓ
d'incorporar-se al treball el DIA SEGÜENT.
 Si l’ICAM ha lliurat una alta durant els 180 dies naturals següents a la
data d’expedició de l’alta, només l’ICAM serà competent per emetre
una NOVA baixa mèdica per la mateixa o similar patologia
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 L’INSS/ISM i les mútues exerceixen el control i seguiment de la
prestació medica , a través dels seus metges ICAM, metges de Mútues
i personal no sanitari des del PRIMER DIA, sense perjudici de les
competències dels SPS
 Accés a la documentació medica
 Els inspectors de l’ICAM per via telemàtica a la documentació de AP i
Especialitzada i de mútues

 El tractament de les dades dels treballadors restarà subjecte a la
LOPD
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 L’INSS/ISM podrà disposar que els treballadors en IT siguin
RECONEGUTS per l’ICAM/inspectors mèdics i per les mútues.
 Citació: comunicar amb antelació mínima de 4 dies hàbils
– Contingut de la citació:
– Informar que en cas de no presentar-se es suspèn cautelarment la
prestació econòmica i que la no justificació en 10 dies hàbils a la data
del reconeixement comporta l'Extinció DEL DRET
– En cas de justificació abans de la data de reconeixement i fixar nova
data de revisió
– En cas de no assistència i la no justificació pertinent , el Director
Provincial dictarà resolució i es disposarà la SUSPENSIÓ
CAUTELAR/EXTINCIÓ DEL DRET PRESTACIÓ ECONÒMICA des
del dia següent de la data fixada pel reconeixement. Disposant el
treballador de 10 dies hàbils per justificar-la
– Quan la citació la faci la mútua acordarà SUSPENSIÓ CAUTELAR ....
– Si el treballador JUSTIFICA la incompareixença dins els 10 dies,
l’INSS/ISM dictarà nova RESOLUCIÓ o la Mútua nou acord , deixant
sense efecte la suspensió cautelar i rehabilitarà el pagament
– L’ICAM podrà expedir l'ALTA MÈDICA PER INCOMPAREIXENÇA
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 Es regula la cooperació i coordinació entre tots els implicats mitjançant
convenis específics.

 Si en el conveni és part una mútua, es requereix autorització prèvia de
la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS)
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 Primera:
 LA DGOSS pot demanar informació a les mútues

 Tercera:
 S’establiran mesures adients perquè les mútues es puguin comunicar per
via informàtica amb l’INSS/ISM
 S’inicien actuacions per poder formular queixes via electrònica de la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social

 Els terminis per tramitar les propostes d’alta formulades per les mútues 5 i
4 dies , durant 6 mesos 1.3.2015 s’amplien a 11 y 8 respectivament
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canalsalut.gencat.cat

