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Obligacions del treballador 
durant els processos 
d’Incapacitat Temporal

www.mutuauniversal.net

Línia Universal

Normativa

Assistència mèdica, 24 hores, 365 dies, des de qualsevol lloc:

Nacional      900 203 203 
Internacional 34 934 123 367 

Atenció sanitària amb un equip mèdic especialitzat que us donarà resposta 
immediata en cas d'accident i assessorament en casos de trasllat, procediments que 
s’han de seguir i altres consultes mèdiques. 



Són vàlids els P10, els justificants o dies de repòs?

Els dies de repòs de 24, 48 o 72 hores o els P10 justifiquen l'absència però NO JUSTIFIQUEN 
LA INCAPACITAT TEMPORAL. El repòs indicat pel facultatiu no determina que el treballador 
estigui incapacitat per treballar, només és una recomanació, per tant no és vàlid, ja que no 
existeix cap normativa legal ho estableix.

Què he de fer quan el metge m’entrega un P10 o m'aconsella dies de repòs? 
Has d'exigir el comunicat de baixa mèdica al facultatiu en el cas que valori que no t’has 
d’incorporar al teu lloc de treball (Incapacitat Temporal).

Obligació d'assistir al reconeixement mèdic de la Seguretat Social i Mútues 
Col·laboradores amb la Seguretat Social

Què són les Mútues? :  les mútues col·laboren amb la Seguretat Social en la gestió i el control 
dels processos d'Incapacitat Temporal.

Baixa per Accident de Treball o Malaltia Professional:  La baixa l'emetrà la mútua i serà la 
responsable del seguiment, de l’assistència sanitària i del pagament fins a l'alta mèdica.
Baixa per Malaltia Comuna o Accident No Laboral: La baixa, els comunicats de 
confirmació i els d’alta mèdica els emetrà la Seguretat Social i el treballador haurà 
d'assistir a la cita mèdica i col·laborar amb els serveis mèdics tant de la Seguretat Social 
com de la Mútua ja que és la responsable del pagament de la prestació i col·labora en la 
gestió i control de la IT. 

Citació per al reconeixement mèdic: Procediment RD 625/2014

Conseqüències de no assistir a la cita mèdica a Mutua Universal
La Mútua emetrà un acord de suspensió cautelar el dia següent a la cita mèdica i es 
comunicarà al treballador, a l’empresa i a la Tresoreria.

El treballador té 10 dies hàbils des de la data de citació per al reconeixement mèdic per 
justificar degudament la incompareixença.

Si la incompareixença es justifica degudament, la mútua emetrà un acord mitjançant el qual 
es reprendrà el procés de baixa i pagarà directament al treballador els dies de suspensió de 
la prestació. Aquest acord es comunicarà al treballador, a l’empresa i a la Tresoreria.

Si el treballador no justifica la incompareixença, la mútua emetrà un acord d'extinció de la 
prestació el dia següent de la cita mèdica per incompareixença. L'acord s'enviarà a l'empresa, 
al treballador, a la TGSS i al Servei Públic de Salut.

Obligacions del treballador durant els processos d’IT

La incapacitat temporal és la situació en què es troba el treballador que està temporalment 
incapacitat per treballar i necessita assistència sanitària (Seguretat Social o Mútua). 

Els treballadors que es troben en aquesta situació tindran dret a percebre un subsidi econòmic, 
la finalitat del qual és pal·liar l'absència de salaris derivada de la impossibilitat de treballar.

Les causes que poden provocar aquesta incapacitat són:
Malaltia comuna, Accident -sigui o no laboral-, i malaltia professional.

Durant la situació d'incapacitat temporal es produeix la suspensió de la relació laboral, però 
tant l'empresari com el treballador han de continuar complint una sèrie d’obligacions.

Durant una situació de baixa mèdica el treballador ha de:
No realitzar tasques incompatibles amb el seu estat; el treballador ha de col·laborar 
activament en el procés de recuperació.
Sotmetre’s al tractament mèdic prescrit.
Presentar els comunicats de baixa, de confirmació i d’alta a l'empresari regularment i en 
els terminis establerts.
Assistir als reconeixements mèdics fixats per la Seguretat Social i les mútues que 
col·laboren amb la Seguretat Social.
No transgredir la bona fe contractual.
Reincorporar-se al lloc de treball durant les 24 hores següents a l'expedició del comunicat 
d'alta.

Presentació dels comunicats de baixa, de confirmació i d’alta a l’empresari

El fet de no presentar els comunicats de baixa, de confirmació i d’alta de manera 
repetida suposa un incompliment de la bona fe contractual que pot donar lloc a 
l'adopció de mesures disciplinàries per part de l'empresa.

 

Comunicats de baixa
i de confirmació

Comunicats d’alta

El treballador té un màxim de 3 dies hàbils, a partir 
del mateix dia d'expedició del comunicat, per 
lliurar-los a l'empresa.

El treballador té un màxim de 24 hores després de 
l'expedició del comunicat d'alta mèdica per 
entregar-lo a l'empresa. 

Nota: en els casos de �nalització del contracte o d’acomiadament, s’han de noti�car els 
comunicats a l’entitat gestora o a la mútua.


