
 

 INCAPACIDADE TEMPORAL NO RÉXIME XERAL 
 DA SEGURIDADE SOCIAL



1. CONCEPTO E REQUISITOS 

Situación na que o/a traballador/a (integrado no réxime xeral)  se atopa impedido para realizar traballo 
e recibe asistencia sanitaria da Seguridade Social. As causas poden ser debidas a:  

  Enfermidade común ou profesional.  
  Accidente sexa ou non de traballo. 

Para ter dereito a IT é necesario ter cuberto un período de cotización de: 

  No caso de enfermidade común: 180 días nos 5 aos anteriores ao feito causante. 
 No caso de accidente de traballo (AT) ou enfermidade profesional (EP) non se esixe 

período previo de cotización. 

2. PRESTACIÓN ECONÓMICA 
  
A porcentaxe da Base Reguladora que se aplica en caso de enfermidade común e accidente non 
laboral: 

  60% dende o 4º día ata o 20º inclusive. 
  75% dende o 21º en adiante. 

A porcentaxe da Base reguladora que se aplica en caso de EP e AT: 

  75% dende o  día seguinte ao da baixa médica. 

2.1. Incapacidade temporal-desemprego: 

  IT derivada de continxencias comúns (enfermidade común ou accidente non laboral) e durante a 
IT se extinga o contrato de traballo: 

➡  IT contía igual a prestación por desemprego ata que se extinga a IT. Despois prestación 
por desemprego si se reúnen os requisitos para elo. 
➡ O tempo de IT posterior á extinción do contrato contabiliza como consumido no  
desemprego. 

  IT derivada de continxencias profesionais (AT ou EP) e durante a IT se extinga o contrato de 
traballo: 



➡  Seguirá percibindo do INSS ou mutua a IT na mesma contía que tivera recoñecida ata que 
se extinga dita IT. Despois  prestación por desemprego si se reúnen os requisitos para elo. 
➡ O tempo de IT posterior á extinción do contrato non se conta como consumido no 
desemprego. 

2.2. Desemprego-incapacidade temporal: 

Situación  na que o/a traballador/a está percibindo prestación por desemprego e pasa a situación de 
IT. 

  IT como recaída dun proceso iniciado durante a vixencia do contrato de traballo: 

➡  Prestación de IT en contía igual á prestación por desemprego ata finalizar a IT incluíndo o 
tempo posterior a esgotar a prestación por desemprego. 

  IT que non é recaída: 

➡  Prestación de IT en contía igual a prestación por desemprego. O tempo de IT posterior a 
esgotar a prestación por desemprego será en contía igual ao 80% do IPREM mensual. 

3. DURACIÓN DA PRESTACIÓN POR IT: 

  Caso de accidente ou enfermidade por calquera causa:  

➡  365 días prorrogables por outros 180 cando se presuma curación. 

  Caso de períodos de observación por enfermidade profesional: 

➡  6 meses prorrogables por outros 6 cando sexa necesario para diagnóstico enfermidade. 

3.1. Prórroga expresa da IT: 

  Esgotados os 365 días só o INSS ten competencia para recoñecer mediante resolución a 
prórroga con límite de 180 días ou ben para iniciar expediente de incapacidade permanente, ou ben 
para emitir o alta médica. 



  Cando IT derivada de continxencias profesionais se concertara con unha mutua colaboradora coa 
SS, esta efectuara ante o INSS a proposta que proceda entendéndose como aceptada si este non se 
manifesta en contra no prazo de 5 días dende o seguinte á súa recepción. 

3.2. Prolongación de efectos económicos de IT por transcurso prazo tempo máximo  de 
duración: 

 Cando a IT  alcance os 545 días, examinarase nun prazo máximo de 3 meses o estado do 
incapacitado. 

 Nos casos en que a situación do traballador fixera aconsellable demorar a cualificación por 
posibilidades de recuperación podería retrasarse ata o prazo máximo de 730 días (2 anos). 

   Durante o período de demora dos 3 meses non existe obriga de cotizar. 
 Cando a extinción do dereito se producira por alta médica con proposta de incapacidade 

permanente ou polo transcurso dos 545 días prolongaranse os efectos económicos da IT ata que se 
cualifique a incapacidade permanente. 

3.3. Recaídas: 

Considéranse recaídas cando tratándose da mesma enfermidade entre dous procesos de IT non 
transcorrera un período superior a 180 días. 

4. RECOÑECEMENTO DO DEREITO: 

  O INSS ou mutua colaboradora que cubra continxencias comúns e/ou profesionais. 

  As empresas autorizadas. 

5. COMPETENCIAS NO CONTROL DAS IT: 

  Dende inicio ata o día 365: 

➡ Servizo público de saúde (SPS) para partes de baixa, confirmación e alta: 



•  Nos procesos cuxa xestión corresponda ao SPS, cada tres meses a contar dende 
o inicio da IT, a inspección ou o medico de atención primaria baixo o seu control 
expedirá un informe de control da incapacidade que xustifique o mantemento da IT. 

• Os informes médicos complementarios, os informes de control, as súas 
actualizacións e as probas médicas realizadas no proceso de incapacidade 
temporal son parte integrante deste proceso, polo que terán acceso aos mesmos 
os inspectores médicos adscritos ao Instituto Nacional da Seguridade Social ao 
obxecto de que poidan desenvolver as súas funcións. 

➡ INSS para emitir alta médica e iniciar expediente de incapacidade permanente. 
➡ Mutuas colaboradoras para emitir partes de baixa, confirmación e alta por  EP e AT e 
propostas alta por continxencias comúns. 
➡ Empresas colaboradoras por continxencias de EP e AT para partes de baixa, confirmación 
e alta para os traballadores ao seu servizo. 

  Despois dos 365 días: 

➡ Só o INSS ten as competencias para: 

• Recoñecer prórroga con límite de 180 días máis. 
• Determinar iniciación expediente de IP. 
• Emitir alta médica por curación ou incomparecencia inxustificada aos 
recoñecementos médicos. 
• Emitir nova baixa cando se produza o prazo de 180 días posteriores ao alta pola 
mesma ou similar patoloxía. 

6. PROCESOS DE IT: 

 Catro tipos de procesos de IT, segundo a súa duración estimada: 

 Duración estimada moi corta: inferior a cinco días naturais. 
 Duración estimada curta: de 5 a 30 días naturais. 
 Duración estimada media: de 31 a 60 días naturais. 
 Duración estimada longa: de 61 o máis días naturais. 

Poderase alterar a duración polo facultativo nun momento posterior, nese caso emitirase un parte de 
confirmación de baixa coa nova duración. 
 



Para facilitar a asignación da duración estimada a cada proceso existirán unhas táboas que 
suministra e revisa periodicamente o INSS. 

7. PARTE MÉDICO DE BAIXA: 

 O facultativo do SPS para continxencias comúns e en continxencias profesionais cuxa cobertura 
corra a cargo do INSS.  

 Os servizos médicos da entidade colaboradora da Seguridade Social (mutua ou empresa) 
cando a baixa sexa debida a un AT ou unha EP (cando esa entidade teña a seu cargo a protección 
destas continxencias) 

 Os inspectores médicos adscritos ao INSS cando o alta fora expedido polo INSS e a baixa se 
produza nun prazo de 180 días naturais seguintes ao alta por igual ou similar patoloxía. 

 En caso de baixas moi curtas, expedirase o parte de baixa e de alta no mesmo momento, usando 
o mesmo modelo e facendo constar a data do alta que poderá coincidir co día da baixa ou estar 
comprendida nos tres días seguintes ao da baixa. 

 O traballador poderá solicitar un recoñecemento médico no día do alta, e nese día poderase 
modificar a duración da mesma, expedindo un parte de confirmación de baixa. 

 En caso de baixas de curta, media ou longa duración, no parte de baixa irá a data da seguinte 
revisión 

➡ Non excederá de sete días en casos de curta e media duración 
➡ Non excederá de catorce días en caso de longa duración 

8. PARTE MÉDICO DE CONFIRMACIÓN DE BAIXA: 

 O facultativo do SPS para continxencias comúns e en continxencias profesionais cuxa cobertura 
corra a cargo do INSS.  

 Os servizos médicos da entidade colaboradora da Seguridade Social (mutua ou empresa 
colaboradora) cando a baixa médica derive de un AT ou EP (cando esa entidade teña ao seu cargo a 
protección destas continxencias). 

 Expediranse en función da duración estimada do proceso: 

➡ Duración moi curta - Non procede 
➡ Duración curta - 1º parte en sete días, e o 2º e seguintes aos 14 días naturais como 
máximo 



➡ Duración media - 1º parte en sete días, e o 2º e seguintes aos 28 días naturais como 
máximo 
➡ Duración longa - 1º parte en catorce días, e o 2º e seguintes aos 35 días naturais como 
máximo. 

 Se hai modificación ou actualización da diagnose farase un parte de confirmación cos novos 
datos. 

 Nos procesos de máis de 30 días de duración estimada xestionados polo SPS o segundo parte e 
os que correspondan irán acompañados de informe médico que se actualizara cada dous partes de 
baixa. 

 Cando se emita o último parte de confirmación (polo SPS ou en caso de continxencia profesional) 
antes de esgotarse os 365 días comunicará o pase á entidade xestora (INSS) o control da súa 
situación. 

9. PARTE MÉDICO DE ALTA: 

 Durante os 365 primeiros días: 

➡ O facultativo do SPS: precedido de recoñecemento médico parte con resultado do 
recoñecemento e causa do alta. 
➡ Os servizos médicos da entidade colaboradora da Seguridade Social (mutua ou empresa 
colaboradora) cando a causa da baixa derive dun AT ou EP (cando esa entidade teña ao seu 
cargo a protección destas continxencias). Fronte a esta alta médica o traballador pode iniciar 
ante a entidade xestora procedemento especial de revisión. 
➡ Os inspectores médicos adscritos ao INSS terán as mesmas competencias que a 
Inspección de servizos Sanitarios ou órgano equivalente para emitir altas. 

 A partir dos 365 días o INSS é o único competente para: 

➡ Recoñecer prórroga co límite dos 180 días. 
➡ Determinar o inicio dun expediente de IP 
➡ Emitir alta médica por curación ou non asistencia inxustificada ao recoñecemento médico. 

 En calquera caso o facultativo expedirá o alta por melloría ou curación cando considere que o/a 
traballador/a recuperou a capacidade laboral, por incapacidade permanente ou por inicio de situación 
de maternidade. 

 Poderase emitir o alta medica por incomparecencia ás revisións 



 O INSS poderá dispor que os/as traballadores/as en IT sexan recoñecidos polos inspectores 
médicos. Esta citación deberá facerse cunha antelación de catro días hábiles. Cando se expida o 
parte médico de alta polo INSS, a través dos inspectores médicos estes serán os únicos 
competentes para emitir a través de ditos inspectores unha nova baixa pola mesma causa durante os 
180 días seguintes á data de alta pola mesma ou similar patoloxía, durante os cento oitenta días 
naturais seguintes á data de alta. O control dende ese momento levarao o INSS sen que proceda a 
expedición de partes de confirmación.  

O/a traballador/a desconforme co alta médica pode iniciar procedemento de disconformidade. 

10. TRAMITACIÓN PARTES DE BAIXA POLA TRABALLADORA OU TRABALLADOR 

 O facultativo entregará ao/á traballador/a dúas copias do parte de alta/baixa ou confirmación, 
unha para o interesado e outra para a empresa. 

 A copia debe entregarse á empresa no prazo de tres días contados a partir da data de expedición. 

 A copia da alta debe entregarse nas 24 horas seguintes a súa expedición. 

 Nos procesos de duración moi curta presentarase o parte de baixa/alta nas 24 horas seguintes ao 
alta. Si se producira a confirmación da baixa entregaranse os dous no prazo de 24 horas da súa 
expedición. 

 De finalizar a relación laboral durante a IT, o/a traballador/a presentará a copia dos partes á 
entidade xestora ou mutua que cubra a prestación económica de IT nos mesmos prazos. 

11. SUBSIDIO DE INCAPACIDADE TEMPORAL DURANTE A XUBILACIÓN PARCIAL 

O subsidio de IT, calquera que sexa a continxencia da que derive, causado por un traballador ou 
traballadora en situación de xubilación parcial, será abonado en réxime de pago directo, en todo caso 
e pola duración que corresponda, pola entidade xestora ou colaboradora pertinente. Esta comunicará 
á empresa o inicio do abono do subsidio ao traballador ou traballadora en réxime de pago directo, así 
como a súa finalización. 
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