Desembre de 2015
LABORAL: Novetats en la gestió i control dels processos d'incapacitat temporal

L'1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l'Ordre ESS/1187/2015 que incorpora les següents
novetats en la gestió i controls dels processos d'incapacitat temporal (IT):
Nova classificació de les IT segons la previsió de la seva durada: molt curtes (inferior a 5
dies), curtes (de 5 a 30 dies), mitjanes (de 31 a 60 dies) i llargues (de 61 dies o més).
Nous terminis per emetre els comunicats de confirmació: Fins ara s'emetia el 3r dia de la
baixa i posteriorment cada 7 dies. A partir d'ara, s'haurà de tornar al metge per tal d'obtenir el
comunicat de confirmació en funció del tipus d’IT:
•
•
•
•

Molt curtes: no hi ha comunicats de confirmació.
Curtes: el primer comunicat s'expedirà en un termini màxim de 7 dies, i el segon i següents
cada 14 dies com a màxim.
Mitjanes: el primer comunicat s'expedirà en un termini màxim de 7 dies, i el segon i
següents cada 28 dies com a màxim.
Llargues: el primer s'expedirà en un termini màxim de 14 dies i el segon i successius cada
35 dies com a màxim.

Nous models de comunicats mèdics de baixa/alta i de confirmació: En el nou format de baixa
i confirmació s'indica la nova data de control de la baixa, i en aquesta data es farà un nou comunicat
de confirmació o bé de l'alta mèdica.
Terminis que té el treballador per presentar els comunicats a l'empresa: El metge lliurarà
dues còpies dels comunicats de baixa, confirmació i alta mèdics al treballador, i aquest haurà
d'entregar-ne una a l'empresa, en els terminis següents:
•
•
•

Comunicats de baixa i confirmació: 3 dies (a partir de la data d’expedició).
Comunicats d'alta: 24 hores
Comunicats d'alta/baixa en els processos de durada molt curta (inferiors a 5 dies): 24
hores següents a l'alta mèdica.

Termini que té l'empresa per comunicar les baixes, confirmacions i altes a l’INSS:
L'empresa ha de comunicar-ho amb caràcter immediat, i en tot cas dins el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva recepció. A aquests efectes cal que ens feu arribar còpia dels comunicats,
dins de l'esmentat termini, i per email, per fax o físicament. Els originals els haurà de conservar
l'empresa durant un termini de 4 anys.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte.
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