Segona. - La manifestació de disconformitat es
presentarà davant de la Inspecció Mèdica del

Lentitat gestora competent (INSS/ISM), ja
sigui pels seus propis mitjans o a través del

Servei Públic de Salut (ICAM).
També es podrà presentar davant dalgun
dels òrgans assenyalats a larticle 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim

servei comú, comunicarà a la lempresa, com
més aviat millor, totes les decisions que puguin
afectar la durada de la situació dincapacitat
temporal de linteressat.

Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, com per
exemple: (Registres de lAdministració General

Cinquena. - Les comunicacions entre les entitats
gestores, els serveis públics de salut i les
adreçades a lempresa, es duran a terme

de lEstat, comunitat autònoma o local,
oficines de correus, i a les representacions
diplomàtiques o oficines consulars dEspanya
a lestranger).
Tercera. - Linteressat que iniciï el procediment

preferentment per via electrònica, informàtica
o telemàtica.

Procediment de
disconformitat
amb lalta mèdica
emesa per les entitats
gestores

de disconformitat, ho comunicarà a lempresa
(mitjançant la còpia de limprès corresponent
a lempresa) el mateix dia que la presenti o
el dia hàbil següent.
Quarta. - LInstitut Nacional de la Seguretat Social
(INSS) o, si sescau, lInstitut Social de la
Marina (ISM), i els serveis públics de salut
(ICS), han de comunicar-se recíprocament,
com més aviat millor, linici del procediment
de disconformitat i totes les decisions que
adoptin en el desenvolupament del
procediment.

lInstitut Nacional de la Seguretat Social
(INSS)
lInstitut Social de la Marina (ISM)
Amb el suport
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Procediment de disconformitat amb lalta
mèdica emesa per les entitats gestores: lInstitut
Nacional de la Seguretat Social (INSS) i/o
lInstitut Social de la Marina (ISM).
El procediment de disconformitat amb la
resolució de lInstitut Nacional de la Seguretat
Social o, si sescau, de lInstitut Social de la
Marina, que declari lextinció de la incapacitat
temporal per alta mèdica del treballador,
sajustarà a les regles següents:
Primera. - Linteressat podrà manifestar la seva
disconformitat en el termini màxim dels
quatre dies naturals següents a la notificació
de la resolució.
La disconformitat es formalitzarà mitjançant
el model aprovat a aquest efecte per lentitat
gestora corresponent, (INSS/ISM), que estarà
a disposició dels interessats a les pàgines web
corresponents de les entitats esmentades.

Institut Nacional de la Seguretat Social

Institut Social de la Marina

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/127702.pdf

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/139933.pdf

