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BAIXES PER MALALTIA. NOVES RETALLADES
En el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels
procesos per incapacitat temporal en els primers 365 dies, aquesta reforma suposa una nova retallada en
els drets dels treballadors, en donar més poder a les mútues en el control de les baixes mèdiques, ja que
controlaran també la de contingència comuna, de tal manera que es converteix en policies i fiscals
dels treballadors i metges.
Modificacions pel que fa a les competències de les Mútues, relacionat a la capacitat que tenen aquestes
respecte a les propostes d'alta mèdica en les incapacitats temporals per malaltia comuna.
Procediment:
1. Es formula la proposta davant la Inspecció mèdica dels serveis de salut, aquests al seu torn, la
remeten als serveis mèdics als quals correspon emetre els informes d'alta.
2.-Hauran de comunicar al treballador, de manera simultània, que ha enviat aquesta proposta d'alta.
3.-A partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma el termini perquè el facultatiu es pronunciï sobre la
proposta disminueix a 5 dies (11 dies fins l'1 de març de 2015). Abans de l'entrada en vigor d'aquest
Reial decret el termini era de 10 dies.
4.-Després de la proposta d'alta per la Mútua, el facultatiu metge pot:
a)Confirmar la baixa,
b) Admetre la proposta d'alta, expedint el Comunicat d'alta mèdica,
c) No contestar en termini. En cas de no contestar en termini és potestat de la Inspecció Mèdica
que podrà acordar l'alta o mantenir la baixa.
5.-En cas de confirmació de la baixa, termini 5 dies des que la Inspecció Mèdica rep la proposta (fins a
l'1 de març el termini era de 11 dies).
6.-Si no contesta en termini la Mútua pot: Transcorregut el termini de contestació, instar a la Inspecció
Mèdica de l'entitat gestora l'expedició del comunicat d'alta. En aquest cas l'Entitat disposa d'un
termini de 4 dies (8 dies fins a l'1 de març) per contestar. Abans de l'entrada en vigor de la norma el
termini era de 3 mesos.
Modificacions respecte als comunicats de baixa en els processos d'IT: tenen efecte des del primer dia del
reconeixement mèdic del treballador (abans era des del 4t dia de la situació d'IT per contingència comuna
i 1r dia per contingències professionals).
Els comunicats de baixa i de confirmació de la mateixa s'estendran en funció de la durada que consideri el
metge que els emet, no obstant això, els metges disposaran d'unas taules on es tipifiqui la durada òptima en
funció dels diferents processos patològics i del grau d'incidència.
El RD estableix quatre grup de processos:
1.Procesos de durada estimada inferior a cinc dies naturals.
2.-Processos de durada estimada d'entre 5 i 30 dies naturals.
3.-Processos de durada estimada d'entre 31 i 60 dies naturals.
4.-Processos de durada estimada de 61 o més dies naturals (en aquest cas s'emetrà un comunicat de
baixa en què es fixarà la data de revisió mèdica prevista, la qual no podrá excedir en més de 14
dies naturals).

Les Reformes Laborals del Govern estan sent un atac permanent als nostres drets i també a la nostra salut.
En definitiva aquesta reforma sobre Mútues escurça els terminis per poder respondre els metges de la
Seguretat Social i la Inspecció Mèdica, a més de donar validesa a la decisió de la Mútua davant la falta de
resposta en els terminis.
Dirigeix-te als delegats i delegades de la UGT per assessorar-te com actuar davant els possibles excessos
que es produeixen en alguns controls mèdics de les Mútues.
Rebeu una cordial salutació.

