
INCAPACIDADE TEMPORAL (IT)  

DO PERSOAL DOCENTE DEPENDENTE DA 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN





 
Por definición todos os funcionarios de carreira e funcionarios en prácticas son 
mutualistas obrigatorios da Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado 
(MUFACE). 


Os mutualistas poden elixir entre as seguintes entidades privadas de seguro: 
ADESLAS, ASISA ou DKV. Tamén poden optar polo SERGAS. Pero en todos os 
casos son mutualistas de MUFACE aos que se lles aplican as regras da 
mutualidade.


Só aqueles funcionarios docentes que proceden das antigas universidades 
laborais, de centros da AISS e de centros do extinguido Movemento Nacional 
non son mutualistas e se lles aplican regras distintas xa que pertencen ao 
Réxime Xeral da Seguridade Social. Tamén pertencen a este réxime o 
profesorado interino e substituto, profesorado de relixión e persoal de 
administración e servizos da Consellería de Educación, Universidade e FP.


PERSOAL DOCENTE DE MUFACE 

1. A ASISTENCIA SANITARIA será prestada pola compañía que elixan e pódese 
cambiar de entidade médica cada ano durante os meses de xaneiro e 
xuño. De forma extraordinaria pode autorizarse o cambio noutro período 
temporal, sempre que concorran determinadas circunstancias: cambio de 
destino, cambio de enderezo a outra provincia…


2. A PRESTACIÓN DE SERVIZOS FARMACÉUTICOS é distinta á do RXSS. Págase un 

30% do valor dos medicamentos tanto en situación de activo como cando 
se pasa a situación de pensionista.





INCAPACIDADE TEMPORAL (IT) NO PERSOAL DOCENTE 

 DEPENDENTE DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN



3. SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL  (IT) 

Definición: 
É a situación na que o traballador ou traballadora se encontra impedido para 
realizar traballo. As causas da baixa laboral poden ser debidas a:


• Enfermidade común ou profesional.

• Accidente sexa ou non de traballo.


O facultativo prescribe a baixa médica oficial e a administración xestiona unha 
licenza por IT.


Duración: 
A duración máxima da baixa por IT é de 24 meses (730 días). Pártese como 
norma dunha duración de 1 ano (365 días) e dúas prórrogas de seis meses. 
Unha vez rematada a primeira prórroga (534 días) procédese a ditaminar se 
existe expectativa de recuperación ou mellora a outra prórroga de seis meses 
completando así o período máximo dos 24 meses. O cómputo queda 
interrompido cando se interrompe a licenza por enfermidade durante seis 
meses ou cando a nova baixa se produce por unha enfermidade diferente e 
non garde relación ou sexa consecuencia da anterior. 

Transcorridos 730 días en situación de IT deberá emitirse parte de alta 
especificando causa da mesma. Comunicarase esta circunstancia ao 
mutualista e a MUFACE.


Partes de baixa  
Hai tres tipos de partes por enfermidade ou accidente:


Parte INICIAL: expedirase antes do cuarto día hábil do inicio da 
situación.

Partes de CONFIRMACIÓN: o primeiro expedirase aos 15 días 
naturais do inicio do proceso. Os seguintes expediranse cada 15 
días contados dende o anterior ata que se cumpran os 730 días 
nesa situación. Presentaranse no prazo máximo de tres días hábiles 
dende a expedición do mesmo. Os partes de confirmación 



correspondentes aos períodos nos que se cumpren o 10º e 16º 
meses dende o inicio da IT deberá ir acompañado dun informe 
médico adicional de ratificación.

Partes de  ALTA:  será expedido tras o recoñecemento médico e 
presentarase antes da finalización do día hábil seguinte ao da súa 
expedición.


Existen tamén PARTES DE RISCO DURANTE O EMBARAZO E RISCO 

DURANTE A LACTACIÓN NATURAL 

Expedirase, nos tes primeiros meses de licenza, con carácter xeral, un único 
parte antes de acadarse o cuarto día hábil dende o inicio da situación de risco. 
De alcanzarse o  cuarto mes  continuando  a situación de risco, expedirase un 
novo parte. Estas situacións so poderán ter unha duración limitada ata a data 
do parto no caso de risco durante o embarazo e de esgotamento do prazo de 
9 meses dende o nacemento do fillo lactante no caso de risco durante a 
lactación natural.


Prestacións económicas 

É requisito para ter  dereito a prestación económica durante a licenza por IT ter 
seis meses cotizados ou de servizo. Non se requiren os seis meses de 
carencia nos casos de enfermidade profesional ou accidente en acto de 
servizo ou como consecuencia del.


Dende o día 1 ao nonaxésimo cóbranse o 100% das retribucións referenciadas 
ao mes de inicio da situación. Esta cantidade permanecerá inalterable ata que 
finalice a baixa por IT. Non se incorporan nin trienios nin sexenios.


A partir do día nonaxésimo primeiro percibirase: 


As retribucións básicas pola Consellaría de Educación, Universidade e FP.


Un Subsidio por Incapacidade Temporal a cargo de MUFACE.




A contía do subsidio é fixa e invariable, en tanto este non se extinga, é dicir, 
non se consideran os conceptos de antigüidade que poidan cumprirse durante 
a duración da IT (sexenios). O subsidio, que hai que solicitar a MUFACE, será a 
maior das dúas opcións seguintes:


O 80% das retribucións básicas (soldo e trienios) incrementadas na sexta 
parte dunha paga extraordinaria, correspondente ao terceiro mes da 
licenza.


O 75% das retribucións complementarias percibidas no  terceiro mes da 
licenza.


O importe do Subsidio non poderá ser superior ás retribucións 
complementarias íntegras correspondentes ao terceiro mes de licenza.


A suma das retribucións básicas pagadas pola Consellería e o subsidio 
pagado por MUFACE é case sempre inferior ao 100% das retribucións 
mensuais ordinarias. Nestes casos a Consellería de Educación, Universidade e 
FP complementará  as retribucións na cantidade necesaria para igualar o 
cobrado nunha mensualidade ordinaria, o que se conseguiu a raiz de varias 
sentenzas gañadas polos servizos xurídicos de CCOO. 


O subsidio extínguese transcorrido o tempo máximo da IT (24 meses).


PERSOAL DOCENTE DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE 
SOCIAL 

1. A ASISTENCIA SANITARIA será prestada polo SERGAS. 


2. A PRESTACIÓN DE SERVIZOS FARMACÉUTICOS é distinta á de MUFACE. Na 

situación de pensionista foi gratuíta ata 2012, ano no que se introduce o 
copago sanitario que ten diferente repercusión en función da pensión:


Persoas con pensións non contributivas: gratuíta.




Persoas con rendas inferiores a 18.000 euros/ano: 10% con límite 
mensual de 8,23 euros (pensionistas). En activo, un 40% do valor dos 
medicamentos.

Persoas con rendas entre 18.000 e 100.000 euros/ano: 10% con límite 
mensual de 18,52 euros (pensionistas). En activo un 50% do valor dos 
medicamentos.

Persoas con rendas igual ou superior a 100.000 euros/ano: 60% con 
límite mensual de 61,75 euros (pensionistas). En activo un 60% do valor 
dos medicamentos.


3. SITUACIÓN DE INCAPACIDADE TEMPORAL  (IT) 

Definición: 

É a situación na que o traballador ou traballadora se encontra impedido para 
realizar traballo e recibe asistencia sanitaria da seguridade social. As causas 
da baixa laboral poden ser debidas a:


Enfermidade común ou profesional.

Accidente sexa ou non de traballo.


Pode prescribir a baixa, confirmación de baixa e alta médica oficial:

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

As empresas autorizadas, caso de habelas.


Duración: 

A duración máxima da baixa por IT é de 24 meses (730 días). Pártese como 
norma dunha duración de 1 ano (365 días) e dúas prórrogas de seis meses. 
Unha vez rematada a primeira prórroga (534 días) procédese a ditaminar se 
existe expectativa de recuperación ou mellora a outra prórroga de seis meses 
completando así o período máximo dos 24 meses. O cómputo queda 
interrompido cando se interrompe a licenza por enfermidade durante seis 



meses ou cando a nova baixa se produce por unha enfermidade diferente e 
non garde relación ou sexa consecuencia da anterior.


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.


Cando se alcanza o ano pode haber unha 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 concertarase cunha 
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.


Pode haber unha 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 a efectos de cualificación do grao de 
IP que corresponda.

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.


Partes de baixa  

Hai tres tipos de partes:


PARTE INICIAL: 


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


PARTE DE CONFIRMACIÓN:


Expediranse en función da duración estimada do proceso:


Duración moi curta (inferior a cinco días naturais):  Non procede


Duración curta (de 5 a 30 días naturais): 1º parte en sete días, e o 
2º e seguintes aos 14  días naturais como máximo


Duración media (de 31 a 60 días naturais): 1º parte en sete días, e 
o 2º e seguintes aos 28  días naturais como máximo


Duración longa (de 61 o máis días naturais): 1º parte en catorce 
días, e o 2º e seguintes aos 35  días naturais como máximo.




PARTE DE ALTA:


Durante os 365 primeiros días será emitido polo facultativo do 
SERGAS ou polos servizos médicos da entidade colaboradora 
da Seguridade Social (mutua ou empresa colaboradora) cando a 
causa da baixa derive dun AT ou EP  ou polos inspectores 
médicos adscritos ao INSS 

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 e para emitir alta médica por curación ou 
non asistencia inxustificada ao recoñecemento médico


Tramitación partes de baixa polo traballador 

O facultativo entregará ao traballador 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 traballador presentará a 
copia dos partes á entidade xestora ou mutua que cubra a prestación 
económica de IT nos mesmos prazos.


Prestacións económicas 



É requisito para ter  dereito a prestación económica durante a licenza por IT ter 
seis meses cotizados. Non se requiren os seis meses de carencia nos casos 
de enfermidade profesional ou accidente de traballo.


A Seguridade Social paga unha porcentaxe da Base Reguladora do salario:


▪ 60% dende o 4º día ata o 20º inclusive.

▪ 75% dende o 21º en adiante.


Estas cantidades poden ser complementadas pola empresa (nos termos 
establecidos no convenio colectivo).


No caso dos empregados públicos as cantidades anteriores compleméntanse 
ata o 100% dende o primeiro día


Se finaliza o contrato durante  situación de IT 

Poden darse dúas situacións:


IT derivada de continxencias comúns (enfermidade común ou accidente 
non laboral):


IT con contía igual a prestación por desemprego ata que se 
extinga. Despois se accede á 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):


Seguirá percibindo do INSS ou mutua a IT na mesma contía que 
tivera recoñecida ata que se extinga dita IT. Despois accederá á 
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.


Se finaliza o contrato durante  situación de descanso por parto, 

adopción ou acollemento familiar 

Tense dereito a un subsidio equivalente ao 100% da Base Reguladora. Esta 
prestación nace a partir do día do parto ou dende o inicio do descanso e se 
prolonga ata que acabe a baixa por maternidade. Este período non pode 
descontarse do tempo de paro se tivera dereito ao mesmo (non ten 
consideración de período cotizado á seguridade social).


Situación de baixa por IT e participación no CADP 

Hai que solicitar praza no CADP nos prazos establecidos. De ser adxudicada 
praza e continuar a situación de IT noméase unha persoa substituta mentres 
dure a IT.


PROCEDEMENTO PARA A PRESENTACIÓN DOS PARTES DE BAIXA 

A presentación dos partes de IT (baixa, confirmación e alta) ás xefaturas 
territoriais correspondentes ou a servizos centrais no caso do persoal que 
preste servizos nestes, farase exclusivamente de modo telemático a través da 
aplicación informática:


https://www.edu.xunta.es/datospersoais


Compre lembrar que a ela se accede coa conta persoal de correo edu.xunta.es 





https://www.edu.xunta.es/datospersoais
http://edu.xunta.es


Accedendo á dita aplicación o/a traballador/a cubrirá os datos que alí se lle 
indican e anexará dixitalizado o parte de baixa, confirmación ou alta nos 
seguintes prazos


Parte médico de baixa por incapacidade temporal: no prazo 
de tres días contados a partir da data de expedición do parte.


Parte médico de confirmación da baixa: no prazo de tres días 
contados a partir da data de expedición do parte.


Parte médico de alta: no prazo das 24 horas seguintes a súa 
expedición


Non se remitirá ningún orixinal destes partes ao centro educativo así como 
tampouco ás xefaturas territoriais nin aos servizos centrais.
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