FONS ESPECÍFICS DERIVATS DE LA PRESTACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL
Data: 15/07/2020
Origen
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a través del Institut Nacional de
la Seguretat Social.
Fons específics i finalitats dels fons
La prestació d’incapacitat temporal és reconeguda i gestionada en l’àmbit del
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per les entitats gestores de la
Seguretat Social (essencialment l’Institut Nacional de la Seguretat Social) o per les
entitats col·laboradores (mútues d’accidents de treball i malalties professionals). En
l’àmbit de les comunitats autònomes, els facultatius de l’atenció primària dels
serveis de salut expedeixen els informes mèdics de baixa i d’alta que determinen el
començament, la permanència i l’acabament dels processos d’incapacitat temporal.
El marc de relacions entre una institució i l’altra es basa en convenis.
El fons que se’n deriven es poden classificar en dos tipus:
•

Conveni general (convenis de col·laboració per al control de la incapacitat
temporal), es destinen a la millora dels processos de control i gestió de la
incapacitat temporal, a la modernització dels seus equipaments informàtics,
materials i humans i a la incentivació, amb el compliment d’objectius d’un
programa d’activitats i d’objectius de racionalització de la despesa. Se signen
cada quatre anys, des de l’exercici 2002.

•

Convenis específics pels quals s’acorda executar programes concrets. Se
signaren en els exercicis 2009 i 2010; es destinaven a l’estudi dels processos
d’incapacitat temporal derivats de diverses patologies, el desenvolupament de
determinades estratègies per millorar la gestió de la prestació i estudiar el
comportament dels processos de curta durada.

Imports aprovats
Conveni general
2002
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5.696.220,00

2003

683.550,00

2004

5.311.140,00

Conveni específic

2005

6.686.403,74

2006

6.464.166,32

2007

6.789.398,69

2008

7.085.941,14

2009

8.224.453,60

694.525,54

2010

7.930.133,55

694.525,54

2011

(*)

9.006.863,39

2012

8.448.314,18

2013

7.915.918,24

2014

6.804.940,53

2015

7.202.518,05

2016

7.355.006,84

2017

7.689.063,25

2018

7.550.571,50

2019

7.794.254,81

(*) Inclou la deducció practicada en 2014 per excés de finançament en la liquidació de 2011 (Tribunal
de Comptes) per import de -1.241.232,85 i el reintegrament de part d'aquest import (1.236.877,47)
per part de l'INSS en 2016. No s'inclouen els interessos legals rebuts a tal efecte.

Coordinació del fons
Servei de Salut de les Illes Balears
Actuacions dutes a terme
Les actuacions es desenvolupen íntegrament en el Servei de Salut de les Illes
Balears, el qual destina l’import del fons a actuacions de desenvolupament habitual
en l’entitat i que permeten obtenir alts compliments d’objectius.
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