AUTÒNOMS – Contingències Comunes


REQUISITS D’ACCÉS A LA PRESTACIÓ D’INCAPACITAT
TEMPORAL PER A CONTINGÈNCIES COMUNES

1-Alta al RETA i cobertura
contingències comunes.

de

la

prestació

d’IT

per

2-Període de cotització mínim:
Serà requisit indispensable per a causar dret a la prestació
d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna tenir cotitzats
180 dies en els cinc anys immediatament anteriors a la data de la
baixa mèdica. Aquest requisit no s’exigeix en els casos d’incapacitat
temporal derivada d’accident no laboral.
Aspectes relacionats amb aquest requisit:


En el cas de pluriactivitat:

Si un treballador en situació de pluriactivitat inicia un procés
d’Incapacitat temporal en ambdues activitats, per a poder
cobrar les dues prestacions, haurà de complir els requisits
independentment en cada una d’elles.
Si no té la carència suficient en ambdós règims de forma
independent, però sí fent el còmput recíproc, la prestació que li
correspongui serà la d’aquell règim en el que acrediti major
temps cotitzat. No obstant, si no té cap requisit exigit en aquest
règim, podrà sol·licitar-lo en l'altre.
3-Corrent de
d’octubre).

pagaments (Art 12 RD

1273/2003 de 10

Serà requisit indispensable per al reconeixement del dret a
la prestació per incapacitat temporal que l’interessat es trobi al
corrent en el pagament de les corresponents quotes a la Seguretat
Social, sense perjudici dels efectes de convidar a l’ ingrés de les
quotes degudes en els casos en que aquella procedeixi.
S'exceptua, tal i com hem exposat abans, el cas de les
cotitzacions necessàries per a cobrir el període mínim de cotització,
no es fa invitació al pagament, ja que l’ ingrés posterior d’aquestes
quotes no pot convalidar la falta de carència.
 Invitació al pagament:

El RD 1273/2003 i l’art. 47 de RDLeg 8/2015 de 30 de
Octubre, estableix com a requisit indispensable per al
cobrament de la prestació d’IT estar al corrent de pagaments,
remetent al mecanisme de convidar al pagament en el supòsit
que no es trobi al corrent.
Aquesta remissió expressa a l’art. 28.2 RD 2530/1970
estableix que en el cas de determinades prestacions, l’ Autònom
ha d'estar al corrent de pagament i en el cas que no ho estigui,
se’l convidarà a fer-ho. Si es posa al corrent en el termini dels
30 dies següents, percebrà la prestació i si ho fa fora d'aquest
termini, la percebrà amb una reducció del 20%.
 Efectes de l'ajornament
Seguretat Social:
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El treballador pot sol·licitar davant la TGSS l’ajornament de
les quotes degudes a la Seguretat Social.

Segons la jurisprudència TS (STS 17/04/07), per a
considerar que està al corrent de pagament, la concessió de
l'ajornament ha d'estar CONCEDIT per la TGSS amb anterioritat
al fet causant.
Si la concessió de l'ajornament ha estat posterior a la
data de la baixa, tot i haver estat concedit per la TGSS i
complir amb els terminis establerts, no es considera complert el
requisit d’estar al corrent de pagaments als efectes de causar
dret a la prestació, segons doctrina jurisprudencial i és
necessari cursar invitació en els termes explicats.
Si la concessió d’ajornament de deute davant TGSS és de
data anterior a la data de la baixa mèdica: es considera al
corrent si compleix l'abonament dels terminis.
També per criteri de l’ INSS, si deixa de complir els
terminis, TGSS cancel·la l’expedient d’ajornament, i es
suspèn la prestació reconeguda. Aquesta suspensió tindrà
efectes des d' el primer dia del mes següent a aquell en el que
s'hagi rebut la comunicació de la TGSS sobre l’ incompliment.
L’abonament es reprendrà a partir del primer dia del mes
següent en el que l’interessat hagi corregit l’ incompliment,
sense reposar les mensualitats corresponents al període entre
l’ incompliment i la represa.

4- Presentació de la documentació preceptiva.
 Document de baixa mèdica : Art 5 OM 19/06/1997:
En els processos d’incapacitat temporal corresponents a
treballadors por compte propi, correspondrà als interessats remetre a
l’entitat gestora o Mútua la còpia dels documents mèdics de baixa, de
confirmació de la baixa o de l’alta, utilitzant la còpia destinada a
l’empresa.
La remissió dels partes indicats s’efectuarà, com a màxim, en el
termini de cinc dies des que fou expedit el document.
 Declaració de situació de l’activitat:
El RD 1273/2003 de 10 de octubre, en seu art. 12 estableix que
els treballadors que es trobin en incapacitat temporal estaran obligats
a presentar, davant la corresponent entitat gestora o col·laboradora,
en la forma i amb la periodicitat que determini l’entitat gestora del
règim en que estiguin enquadrats, declaració sobre la persona que
gestioni directament l’establiment mercantil, industrial o d'una altra
naturalesa del que siguin titulars o, en el seu cas, el cessament
temporal o definitiu en l’activitat.
S'inclouen, per tant, tant els treballadors del Règim especial de
Treballadors Autònoms, com del Règim Especial Agrari, i del Règim
del Mar.
La Resolució de l’ INSS 04/02/04 estableix que la presentació
de la declaració pel treballador per compte propi haurà de realitzar-se
dins els 15 dies següents a la data de la baixa, en cas
d’incapacitat temporal, i mentre duri la situació d’ IT, haurà de
presentar la declaració cada 6 mesos comptant des que iniciï la
situació si així se li requereix.
La falta de presentació de la declaració, en el termini màxim
indicat, produirà la suspensió en l’ inici del pagament de la
prestació, podent iniciar-se d’ofici les actuacions pertinents per a
verificar la situació en que queda l’Establiment del que és titular el
beneficiari de la prestació de l’ incapacitat temporal, risc durant
l’embaràs o maternitat.



BASE REGULADORA- QUANTIA DE LA PRESTACIÓ (Art 10 RD
1273/2003 de 10 d’octubre)
a) Naixement del dret: Els treballadors per compte propi que
tinguin dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal
percebran el corresponent subsidi, amb caràcter general, a
partir del quart dia inclòs de la baixa en el treball o activitat.
b) La base reguladora de la prestació estarà constituïda por la
base de cotització del treballador corresponent al mes anterior
al de la baixa mèdica, dividida entre 30. (art 6).Aquesta base
es mantindrà durant tot el procés de l’ incapacitat temporal.
c) Base reguladora en recaiguda:

La base reguladora corresponent es mantindrà durant tot el
procés d’incapacitat temporal, incloses les corresponents recaigudes,
excepte que l’interessat hagués optat per una base de cotització de
quantia inferior, en aquest cas es tindrà en compte aquesta última.
d) Quantia del subsidi:
La quantia diària del subsidi serà el resultat d’aplicar uns
percentatges a la corresponent base reguladora.
Aquests percentatges son els següents:
o Des el quart dia al vigèsim de la baixa, ambdós inclosos,
correspon el 60% de la base reguladora.
o A partir del dia vigèsim primer, el 75 % de la base
reguladora.

NOTES GENERALS
o S’abonaran en el següent procés de pagament mensual, els
expedients que s'hagin presentat complets a les nostres
oficines fins el dia 24 de cada mes.
o Per al procés de pagament mensual, es tindran en compte
els partes de confirmació presentats a MAZ amb data límit el
dia 24 de cada mes.

o La prestació s’abonarà a partir del segon dia hàbil de cada
mes.
o S’abonarà fins la data de l’últim document de confirmació.
o S’haurà d'assistir a les citacions de nostre servei de control
d’ ITCC.

