A partir de l’ 1 de desembre de 2015, entra en vigor el Real Decreto 625/2014,
de 18 de julio i publicat al BOE del día 21 de julio,el qual es regulen determinats
aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal (IT) en
els primers 365 de la seva duració.
Aquesta reforma suposa una nova retallada dels drets dels treballadors, a
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
converteixen en fiscals dels treballadors/es i metges
Els objectius del Real Decreto 625/2014 són:
o Unificar, en una sola norma, el procediment de gestió i control dels processos
d’ Incapacitat Temporal.
o Reforçar el control dels processos d’ IT i, en particular, atorgar un major poder
de control a las mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social.
o Simplificar els tràmits burocràtics del procediment d’expedició dels justificants
de baixa i alta mèdica.
o Adaptar el control de la prestació econòmica de la Seguretat Social per IT a les
noves eines electròniques de les administracions públiques, millorant la
coordinació entre totes les administracions públiques, i entre totes les entitats
afectades.
Substitueix l’actual sistema d’expedició dels justificants mèdics de confirmació,
de periodicitat setmanal, com es feia fins ara. Amb la nova llei, els justificants
de baixa s’ajustaran a la previsió del seguiment clínic:

o En els processos inferiors a 5 dies naturals: es facilitarà la baixa i l’alta a l’hora,
encara que es pot sol·licitar un nou examen mèdic el dia que es tingui fixada
l’alta.
o En los processos de 5 a 30 dies naturals: en el justificant de baixa es
consignarà el dia en que el treballador ha de presentar-se novament a revisió
(no pot passar de 7 dies). La resta de justificants, s’expediran com a màxim
cada 14 dies naturals

o En los processos de 31 a 60 dies naturals: en el justificant de baixa es
consignarà el dia en què el treballador ha d’anar novament a revisió (no pot
passar de 7 dies). La resta de justificants, s’expediran com a màxim cada 28
dies naturals.
o En los processos de més de 61 naturals (malalties de llarga durada): en el
justificant de baixa es consignarà el dia en què el treballador ha d’anar
novament a revisió (no pot passar de 14 dies). La resta de justificants,
s’expediran com a màxim cada 35 dies naturals.

En els justificants de baixa constarà la durada estimada de baixa. A tal efecte
es prendrà com a referència una taula orientativa de duració estimada de la IT
del treballador en funció de la seva patologia, edat, la repercussió de la malaltia
que va causar la incapacitat sobre el seu lloc de treball, etc, amb la finalitat de
lluitar contra el absentisme laboral injustificat i estalviar diners al sistema ja que
cada pacient és únic i les patologies no sempre es comporten igual.
A la pràctica, això es tradueix en què un treballador que hagi d’estar de baixa
durant un període perllongat de temps no tindrà que acudir cada setmana a
confirmar la baixa, sinó que el metge li anirà donant cita en funció de les taules
orientatives establertes.
El termini per a entregar la baixa i la confirmació de baixa a l’empresari és de
tres dies i de 24 hores per als justificants d’alta.
Les Mútues abans no podien intervenir fins la jornada 16, ara podran donar la
seva opinió des del primer dia. Si consideren que el treballador no té cap
problema, poden formular propostes d’alta a l’ INSS i els inspectors tindran 5
dies hàbils per a contestar a la Mútua si deneguen la baixa o no. De no produirse resposta en temps i forma, la Mútua podrà sol·licitar l’alta a l’INSS qui tindrà
4 dies per a contestar. Sent així els metges seguiran tenint la potestat per a les
altes mèdiques, però les seves decisions estaran inspeccionades quan hagi
discrepància d’opinió amb les mútues.

