
ASPECTOS SEN REGULAR OU QUE NON QUEDAN SUFICIENTEMENTE 
CLAROS:

 Non se incorpora a regulación necesaria para a clarificación do pagamento 
dos desprazamentos ás citas de recoñecemento médico nas mutuas, nos casos 
de IT por EC (Orde TIN/971/2009 e Resolución 21 de outubro de 2009 da Secretaría  
de Estado da Seguridade Social).

 A coordinación cos SPS e MUTUAS para o aproveitamento eficiente dos 
medios  do  sistema  nacional  de  saúde  (centros  hospitalarios  e  de  diagnóstico) 
quedou posposta para o proxecto de lei de mutuas.

Tampouco  se  avanzou  no  desenvolvemento  do  sistema  para  afondar  nos 
«diagnósticos de sospeita»  (artigo 5 RD 1299/2006), o  sistema sentinela para o 
afloramento de enfermidades do traballo e a ampliación do rexistro de enfermidades 
profesionais.
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Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

NOTA INFORMATIVA

Novidades sobre o control nos 
procesos de incapacidade temporal 

(IT)
nos primeiros 365 días de duración 

da baixa

(RD 625/2014, de 18 de xullo)

5 de setembro de 2014



A partir do 1 de setembro de 2014 entra en vigor unha nova normativa para a xestión e o control das 
baixas durante o seu primeiro ano de duración. Estas son algunhas novidades de interese:

CONTROL DA IT POR ENFERMIDADE COMÚN POR PARTE DAS 
MUTUAS (Artigo 9 do RD 625/2014)

As mutuas poderán facer o control da IT por enfermidade común (en diante,  
EC) a partir do primeiro día de baixa. Xa non teñen que esperar ao décimo sexto día 
como ata agora.  É salientable que as citas terán que realizarse cunha  antelación 
mínima de 4 días hábiles, o que impide que a mutua poida “molestar” os doentes con 
baixas de duración inferior a 5 días.

A mutua debe concertar a cita por un medio que deixe proba da convocatoria.

NON COMPARECENCIA DO TRABALLADOR OU TRABALLADORA AO 
CONTROL DA IT POR EC POR PARTE DAS MUTUAS (Artigo 9 do RD 
625/2014)

Cando o traballador ou traballadora non asistía ao control (recoñecemento médico) 
da mutua e esta falta de comparecencia non se xustificaba, producíase a extinción da  
prestación.

A partir de agora, a  non comparecencia inxustificada dará lugar á suspensión 
preventiva; esta será notificada á persoa interesada, e iniciarase un prazo de 10 días 
hábiles, contados  dende a data en que estaba citada, para que xustifique por que 
non asistiu, antes de se facer efectiva a extinción da prestación.

PROPOSTAS DE ALTA MÉDICA FORMULADAS POLA MUTUA (Artigo 6 
do RD 625/2014)

Con respecto aos primeiros borradores, e debido á presión de sindicatos e sis-
temas públicos de saúde, conseguiuse eliminar a «alta presunta» por omisión de 
resposta dos sistemas públicos de saúde (SPS) ou das entidades xestoras (INSS, ISM).

Este procedemento, na práctica, outorgaba á mutua a posibilidade de dar a alta 
ao/á traballador/a en procesos de IT de EC.

Outra novidade salientable é que o/a traballador/a deberá ser informado do inicio 
da proposta da alta, para que poida articular a súa defensa, se o considera oportuno.

Os prazos de resposta a esta proposta de alta acúrtanse: serán de 11 e 8 días (SPS 
e INSS/ISM, respectivamente) ata febreiro de 2015; a partir desa data, de 5 e 4 días  

respectivamente. Polo tanto, a mutua non pode dar a alta nas enfermidades comúns,  
pero os prazos para que a súa proposta sexa contestada acúrtanse.

INFORME MOTIVADO:  CANDO A MUTUA NOS DERIVA AO SERGAS 
(Artigo 3 do RD 625/2014)

En moitas ocasións, o/a traballador/a que acudía á mutua por considerar que a súa 
doenza era consecuencia do seu traballo atopábase con que o médico da mutua o 
derivaba  ao Sergas  porque  consideraba  que  era  unha  patoloxía  común,  pero  non 
fundamentaba esa decisión.

A partir do 1 de setembro, cando un facultativo da mutua derive un paciente ao  
Sergas, deberá motivar ese rexeitamento e acompañar un INFORME e PROBAS que 
fundamenten a consideración de continxencia común.

Ademais, a iniciativa para que o INSS determine a continxencia pódea realizar o 
traballador/a afectado xunto con ou á vez que o SPS.

NOVA FORMA DE EXPEDICIÓN DOS PARTES MÉDICOS DE BAIXA, 
CONFIRMACIÓN DA BAIXA E ALTA (Artigo 2.3 do RD 625/2014)

Aplicaranse  criterios  máis  racionais  na  xestión  dos  partes  de confirmación da 
baixa en procesos de longa duración, para evitar que o traballador ou traballadora 
teña que acudir semanalmente ao seu médico de familia.

Tamén se realizaron estudos da duración media dos procesos de IT en función da 
patoloxía, cruzada coa idade e a ocupación da persoa. Isto pode abrir a porta a aplicar 
melloras preventivas nas condicións de traballo.

RECLAMACIÓNS (Disposición final primeira RD 625/2014)

Todos  os  centros  das  mutuas  terán  libros  de  reclamacións  a  disposición  dos 
interesados/as. No caso de presentar unha reclamación, obrigatoriamente esta será 
tramitada  pola  mutua,  respondéndoa  e  remitíndoa  á  Dirección  Xeral  de 
Ordenación da Seguridade Social no prazo de 10 días. Con isto conseguimos que 
todas as reclamacións sexan contabilizadas.

Ademais de formular a reclamación por escrito, é importante presentala na OFICINA 
VIRTUAL de RECLAMACIÓNS: http://www.ovrmatepss.es/virtual/

http://www.ovrmatepss.es/virtual/

