CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 46 (23.07.2014)

S’ha publicat la següent norma:
PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 176
21/07/2014

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco
días de su duración

La qual ha suposat la modificació de dues de les normes contingudes en el Codi:
1) Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia natural

disposició

Art. 3.8

Art. 13.1

tipus

descripció

addició

En els casos de subsidi per maternitat s’afegeixen dos paràgrafs (3r i
4t), establint la presumpció d’ingrés de les quotes de la Seguretat
Social corresponents al mes del fet causant i als dos immediatament
anteriors quan sigui responsabilitat del treballador l’ingrés de les
cotitzacions

L’informe de maternitat del facultatiu certificarà, o la data probable
del part o la defunció del fill quan la permanència d’aquest en el si
nova redacció
matern hagi superat els 180 dies (el primer supòsit no canvia, mentre
que el segon abans es referia a la data del part)

Art. 14.2.1º.c

supressió

Se suprimeix l’antiga lletra c), que regulava la certificació de les
cotitzacions del treballador obligat a l’ingrés d’aquestes en els casos
de subsidi per maternitat

Art. 23.6

addició

S’aplicarà, per al subsidi per paternitat, allò que estableixen els
paràgrafs 3r i 4t de l’art. 3.8 quan el treballador resta obligat a
l’ingrés de les cotitzacions

Art. 30.2

supressió

Se suprimeix l’antic ordinal 3r, que regulava la certificació de les
cotitzacions del treballador obligat a l’ingrés d’aquestes en els casos
de subsidi per maternitat

Art. 41.2

addició

S’aplicarà, per al subsidi per risc durant l’embaràs, allò que
estableixen els paràgrafs 3r i 4t de l’art. 3.8 quan el treballador resta
obligat a l’ingrés de les cotitzacions
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2) Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad
Social, en relación con la prestación por incapacidad temporal

disposició

tipus

descripció
El termini per a sol·licitar la revisió de l’alta mèdica passa de quatre

Art. 4.2

nova redacció dies naturals a deu dies hàbils en el procediment administratiu de

revisió d’altes mèdiques expedides en processos d’IT
El termini per a comunicar l’inici del procediment de revisió de l’alta

Art. 4.4

nova redacció per part de l’INSS o ISM a la pertinent mútua passa de dos dies hàbils

a quatre dies hàbils

Art. 4.5

Quan l’interessat sol·liciti una baixa mèdica derivada de contingència
comuna i constés procés previ d’IT derivada de contingència
nova redacció professional en el qual s’haguès emès la corresponent alta, el servei
públic de salut informarà al sol·licitant, en el termini de deu dies
hàbils, de la possibilitat d’iniciar el procediment especial de revisió

Art. 6

addició

S’introdueix un procediment administratiu per a la determinació de la
contingència causant dels processos d’IT

Art. 7

addició

Es regula tant el perllongament com l’esgotament dels efectes de la
IT
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