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1. Objectiu 

 
L'objectiu d’aquest document es establir els procediments de gestió de la incapacitat laboral per 
contingències professionals de les persones treballadores de la Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers (FPHAG) i de la Fundació Privada Bertran de Seva (FPBS). 
 
 

2. Àmbit d’aplicació 

 

Aquest procediment és d’aplicació a totes les situacions d’incapacitat temporal per 
contingències professionals de les persones treballadores de la FPHAG i de la FPBS.   

 
 

3. Vigència 

 
Aquest procediment entra en vigor a la data de firma del document i no prescriu fins que sigui 
modificat o derogat per una altre posterior aprovat per la Direcció de l’Hospital. 
 
 

4. Derogació 

 
Aquest document deroga el PRDP0001 Procediment de gestió de la Incapacitat Temporal. 
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5. Conceptes 

 
• Incapacitat temporal (IT):   

 
És la situació en la que la persona treballadora es troba mancada d’aptitud 
temporalment per a treballar a causa de malaltia comuna, malaltia professional, 
accident de treball o accident no laboral. També té la consideració d’incapacitat 
temporal els períodes d’observació per a la valoració d’una malaltia professional, quan 
sigui necessària la baixa mèdica.  
 

• Incapacitat temporal per contingències professionals  (ITCP):   
 
És la situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia 
professional.  

 
• Accident de treball:   

 
S'entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador/a pateixi com a 
conseqüència del treball que executi per compte d'altri.   
 

L'accident de treball és un fet fortuït, imprevist i no desitjat que interromp el 
desenvolupament normal del treball i que suposa un risc per a tota persona 
treballadora. Un accident laboral pot arribar a crear una situació d'incapacitat temporal. 
 

• Malaltia professional:   
 

La Llei General de la Seguretat Social, en l'article 116, defineix la malaltia professional 
com la que contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que 
executa per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat i 
que estigui provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre 
per a cada malaltia. 
 
El quadre vigent de malalties professionals (annex 1 del R.D. 1299/2006) recull i 
codifica totes les malalties professionals i els corresponents agents causals. Així mateix 
reconeix un llistat de malalties que el seu origen professional se sospita i es podrien 
incloure al llistat definitiu en un futur.  
 
La normativa estableix una llista tancada de malalties professionals, es per això que en 
cas de contraure una malaltia per ocasió o per conseqüència del treball realitzat per 
compte aliena no contemplada en aquesta llista, aquesta tindrà la consideració 
d’accident de treball.  
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6. Actuació de la persona treballadora davant d’un accident de treball 
 

Les accions que ha de realitzar el treballador o treballadora que ha patit un accident es troben 
descrites a la Instrucció d’actuació en cas de patir un accident  de treball o malaltia 
professional (IDP0066) disponible a la intranet. 
 
La seqüència d’actuacions ha seguir és: 
 

1. Informar al/a la comandament de forma immediata de l’accident patit (sempre que la 
gravetat del fet no recomani realitzar primer l’assistència mèdica). 

  
2. Sol·licitar l’emissió del volant d’assistència mèdica (2 còpies) per l’àrea d’informació i 

acollida de la Direcció de Persones. 
 

3. Rebre una primera assistència mèdica al Servei d’Urgències de l’hospital (lliurament 1a 
còpia del volant d’assistència). 
 

4. Assistència, si s’escau, de la Mútua d’accidents (lliurament 2a còpia del volant 
d’assistència) per sol·licitar la baixa o per visites successives. 

 
 

7. Actuació del/de la comandament  davant d’un acci dent de treball 

 
Quan la/el comandament es informat per part de la persona treballadora que ha sofert un 
accident laboral, correspon a aquest realitzar la corresponent investigació i notificar-ho al 
Servei de prevenció de riscos laborals i medi ambient segons el procediment establert 
(PRPRL0005). 
 
 

8. Reconeixement de contingència professional 

 
La Mútua d’accidents de treball i malalties professionals és l’entitat competent per al 
reconeixement de les contingències professionals, i per tant, l’entitat responsable de l’emissió 
dels documents d’incapacitat temporal derivades d’accidents de treball i/o malalties 
professionals (document de baixa i alta), en cas de disconformitat la persona treballadora 
podrà iniciar el procediment de determinació de contingència. 
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9. Lliurament  documents de baixa i alta a l’empres a 

 
La Mútua d’accidents, en cas de reconèixer una incapacitat temporal derivada de 
contingències professionals lliurarà dues còpies del document de baixa o d’alta, una per la 
persona treballadora i una altra per l’empresa.  
 
El treballador/a haurà de lliurar la còpia dels documents de baixa i alta destinada a l’empresa, 
a la bústia instal·lada a la Direcció de Persones, en els següents terminis: 

 
 
� Documents de baixa: lliurament 3 dies  a comptar des de la data 

d’expedició. 
 
� Documents d’alta: lliurament 24 hores  a comptar des de la data 

d’expedició. 
 
 

L’empresa disposa de 5 dies per comunicar a l’INSS els documents lliurats per la persona 
treballadora. 
 
L’incompliment dels terminis en la comunicació de documents d’incapacitat temporal pot 
suposar la imposició d’una sanció a l’empresa, es per això que l’INSS, d’ofici,  comprova els 
terminis en la comunicació dels documents d’incapacitat temporal realitzats per l’empresa i en 
cas d’incompliment ho notifica a l’empresa, informant de la possibilitat d’establir una sanció 
d’acord amb l’ordre TAS/399/2004. 
 

10. Notificació al/a la comandament de la reincorpo ració 

 
En cas d’alta la persona treballadora haurà de comunicar al/a la comandament la seva 
incorporació a la feina el més aviat possible, preferentment per via telefònica. 
 

11. Gestió administrativa dels documents d’IT CP 

 
L’àrea de gestions de la Direcció de Persones realitzarà les notificacions oficials corresponents 
d’acord amb la Instrucció sobre la tramitació de documents d’incapacitat temporal (IDP0071). 
 

 

12. Procediment de revisió d’altes emeses per la Mú tua 

 
El R.D. 1430/2009 estableix la possibilitat que una persona treballadora que ha causat baixa 
per contingències professionals (accident de treball o malaltia professional), que sense haver 
superat els 12 mesos de baixa, la mútua li doni l’alta mèdica i la persona consideri que no s’ha 
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guarit, podrà presentar una reclamació en l’INSS, en cas que s’inici el procediment, la 
persona treballadora haurà d’informar a l’empresa e l mateix dia o al dia següent hàbil , 
donat que aquest procediment suspèn els efectes de la situació d’alta. 
 
 

13. Reclamació respecte a l’atenció de la Mútua d’a ccidents 

 
Les persones treballadores que es trobin disconformes amb l’atenció prestada per les mútues 
d’accident de treball poden presentar una reclamació mitjançant els formularis de la pròpia 
Mútua o també poden plantejar les seves reclamacions a la web de l’INSS  
https://www.ovrmatepss.es/virtual/. 

 
L’empresa, per la seva part, envia a cada persona treballadora que ha causat baixa per 
contingències professionals una enquesta de satisfacció per copsar la seva opinió respecte a 
l’atenció rebuda. 


