
 

ELS METGES DE FAMÍLIA DE CAMFiC RECLAMEN PODER 

DECIDIR EN TOT MOMENT SOBRE LES BAIXES LABORALS I 

LA REINCORPORACIÓ A LA FEINA DELS SEUS PACIENTS  

Juny 014.- Des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 

considerem urgent recordar que fa molts anys que els metges de família reclamem una 

modificació del reglament que regula la Incapacitat Laboral de treballadors i treballadores (IT). 

Estem convençuts que es tracta d’un procediment antiquat (inclou els comunicats de 

confirmació setmanals), poc àgil i eficient, i que genera una immensa i innecessària activitat 

burocràtica en les consultes de medicina de família.  

Demanem una simplificació dels comunicats setmanals, segons la durada estimada de les 

malalties, que seria la duració autoritzada de la incapacitat laboral temporal (el criteri 

consistiria a guiar-se per les mitjanes de l’Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS 

vinculades al diagnòstic). 

Després de presentar propostes de modificació, des del Ministeri de Treball es van 

comprometre a que es publicaria un Reial Decret de modificació de la IT, però posteriorment 

es paralitza aquest procés per l’anunci de l’avantprojecte de Llei de Mútues de la Seguretat 

Social que és de rang superior i està en elaboració. 

En aquest avantprojecte hi ha propostes molt preocupants i sobre les que manifestem la 

nostra disconformitat:  

1.- “Las Mutuas podrán dirigir a los Médicos de Familia propuestas de alta, a través de 

inspección, que deberá responder la propia inspección en 5 días. De no ser así, se extingue la 

prestación”. 

De què ens serveix que ens enviïn una proposta si no la podem respondre nosaltres els 

metges i metgesses de família?  Com respondrà la inspecció si no coneix el cas detalladament?  

 

Considerem des de CAMFiC que un termini tan curt és inviable, donada la situació actual de 

l’Atenció Primària i les retallades que pateix. I ens preguntem:  Si no hi ha resposta per silenci 

administratiu, s’abocarà al treballador a una alta directa?.  

 

Tenim molt clar que s’ha d’ampliar el termini i establir mecanismes que regulin haver rebut 

la comunicació de la proposta a les consultes de medicina de família. 

 

 

 



2.-Un altre dels punts és la possibilitat d’accés a la Història Clínica del pacient per part de les 

Mútues. Es poden establir mecanismes de comunicació telemàtica sobre el procés concret, 

però no a la història clínica, mesura que ens resulta alarmant perquè clarament podria 

vulnerar la confidencialitat que es deu a les dades personals de l’interessat/da. 

 

Diversos professionals de la medicina de família han expressat també la importància que es 

contempli la figura de l’autodeclaració per part dels propis treballadors i treballadores de la 

seva baixa en cas de patologies banals. 

 

 
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que es va crear fa 30  

anys, agrupa 3.900 metges de família de tot Catalunya i és la principal societat científica en 

l’àmbit de l’Atenció Primària catalana. La seva oferta formativa destinada als professionals és 

de les més importants de l’estat espanyol.  

 

 


