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ANTECEDENTS.
Les polítiques s'han d'orientar a la millora dels processos de tornada a la feina, especialment en les baixes de llarga
durada  ABANS que al nivell d'incapacitat o discapacitat (Muijzer et al, 2010).

• Regne Unit, Dinamarca o Països Baixos

• 2018: • La Unió Europea a través de l'OSHA

• INSST (Solé, Cobos,). 

• NTP. 1.116. Mantenimiento y vuelta al trabajo: procedimiento

24 de juliol del 2019, es va signar per part d'UGT i CCOO, l'Acord de la Mesa dels Empleats Públics de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC).

Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball per
motiu de malalties oncològiques o de gravetat especial (Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero / RD
1148/2011) i sobre el procediment per adoptar aquestes mesures i que entra en vigor el 9 de novembre de
2019

COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL PERSONAL DE L'INSTITUT CATALÀ
DE LA SALUT. Procediment operatiu Codi: PO/VS/18. Títol: Procediment de vigilància de la salut pel retorn al
Treball. Vigent des de: 01/03/2020



Encara que la situació d'Incapacitat Temporal pot abastar tot un any i fins i tot ampliar-se en més temps si es
donen una sèrie de condicions, una baixa de llarga durada es considera com a tal quan s'excedeixen els 6
mesos de durada.

• Conjunt d’activitats mèdicas i rehabilitadoras,

• De modificació o canvi del lloc de treball

• De recolçament psicosocial

RETORN AL TREBALL (RAT) 

Reincorporació laboral segura

DEFINICIÓ.

GABINET DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I MEDI AMBIENThttps://ugtserveispublics.cat/



EFECTIVITAT DELS PROGRAMAS.

1. Intervenció primerenca,

2. Multidisciplinarietat,

3. Participació activa del treballador/a,

4. Coordinació entre els diferents agents

Disminució del temps de baixa
i la probabilitat de tornada a la 
feina fins a un 50% més en el 
grup d’intervenció (Arends et 
al, 2014).

Cada euro invertit en la intervenció
va estalviar 26 € en els problemes
de TME. (Països Baixos)

PRINCIPIS:

https://actitudytalento.com/principios-fundamentales-del-cambio/

BARRERES
• CONFLICTES DE ROLS.

• ENFOCAMENT MÈDIC SANITARI.

• L'ESTIGMA.



• Reincorporació laboral, en les millors condicions de salut

• Lloc de treball compatible amb les capacitats de la persona 

• Restablir la motivació i la confiança del treballador/a en les seves capacitats

• Reforçar el manteniment d’unes bones relacions.

• Durant o després d’un tractament oncològic i 

• Supòsits derivats de malalties d’especial gravetat Servei
PRL l’ICS.

Funcions del 
lloc de treball



CARACTERÍSTIQUES

http://www.redvoluntariadosocial.org/

• Ho pot sol.licitar el treballador/a directament

• Sol.licitut presentada a RRHH = Programar amb la UBP visita pel metge del treball

• Participació voluntària

• Pot abandonar-lo en qualsevol momento

• S’ha de garantir la confidencialitat

• Consentiment verbal per la participació

• (USSIT) IT:
• Amb durada > 30 dies, 
• Acumulades > 30 dies/any o 
• > 4 processos d’IT / any



Entrevista inicial:

• Informació

• Consentiment informat

• Estat de salut

• Expectatives

• Motivació tasques i/o funcions laborals

• Presencia de barreres u obstacules

• Concertació visita amb metge de la UBP

https://www.acceso360.com/metodos-de-investigacion-de-mercado/



SEGUIMENT DEL CAS:

• Reunir informació per l'elaboració d’un pla conjunt

• Donar suport i ajuda al seu guariment, no com mesura de pressió

• Actualització periòdica de la informació clínica (Gestor – Metge UBP)

• Número de visites variable

• Visita previa a l’alta mèdica

https://entrepreneursalud.com/seguimiento-efectivo-de-pacientes-usando-tecnologia.htm

PROPOSTA DE RETORN AL TREBALL:

Coordinació amb: • el treballador/a,

• el seu comandament,

• el metge del treball responsable i

• Altres actors



Informe 
provisional

Avaluació de riscos del 
lloc de treball (UBP)

Planificació en el temps 
modificacions, canvis o 

adaptacions

RECOMANACIONS 
ADIENTS

Treballador/a 
i 

Comandament immediat

Posada en marxa efectiva AMB CONSENS

METGE DEL TREBALL 



Posada en marxa efectiva AMB CONSENS

DOCUMENT

DATA D’INICI DURADA PREVISTA

FUNCIONS 
LABORALS

NECESSITAT 
ADAPTACIÓ 

INCREMENTS 
D’ACTIVITAT

PERIODICITAT 
DEL SEGUIMENT 

VALORACIÓ DE 
L’EVOLUCIÓ



OPCIONS

Adaptació 
progressiva

Flexibilitat 
horària

Teletreball

Flexibilitat 
diària

jornada setmanal 
en 

còmput quinzenal

Gaudiment, 
a temps parcial, de  

les vacances 
de l’any en curs

50% de la 
jornada 

diària 1º mes 

25% de la 
jornada 

diària 2º mes 

10% de la 
jornada 

diària 3º mes 



POSADA EN MARXA DEL PLA:

• Monitorització de salut del treballador/a

• Correcta adaptació a les noves condicions

• Periodicitat del seguiment personalitzada

• Valoració médica individual

• Adaptació o assignació del lloc de treball

• L’assignació sera provisional

• Aceptació de caracteristiques (sou, torn, etc)

• Informació al CSS

SEGUIMENT DEL PLA:

Coordinació a 
través  del 

Gestor de casos



•Mantenir actualitzat el registre dels treballadors/es.

•Informar al CSS de les actuacions realitzades.

•Fer, quan així sigui possible, les adaptacions proposades (organització i condicions de treball)

• Presentar a RRHH la sol·licitud.

• Autoritzar les actuacions de la UBP.

• Cooperar amb la UBP per garantir les condicions de seguretat i salut.

• Proporcionar informació del seu procés assistencial.

TREBALLADORS/ES.

RECURSOS HUMANS

https://negotiantis.com/asistentes-
de-direccion-y-trabajo-en-equipo/



• Elaborar un catàleg de malalties d’especial gravetat per a l’aplicació en aquest procediment.

• Valorar, des d’un punt de vista sanitari, l’estat de salut i la capacitat funcional del treballador/a.

• Emetre informe provisional d’aptitud per retorn al treball.

• Contactar amb el treballador/a.

• Identificar casos i oferir-los la derivació a la UBP.

METGES DEL TREBALL

UNITAT SUPORT SEGUIMENT IT (USSIT)

COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT

• Estar informat dels casos inclosos en el procediment.

• Informar als treballadors/es de la existencia del procediment.

• Vetllar pel cumpliment del procediment

https://www.insst.es/documents/94886/710902/Memoria+de+activida
des+2019.pdf/4dd78d92-514f-4737-aa46-361975a5ca6d



• Acompanyar el treballador/a en la fase de seguiment del pla.

• Garantir el correcte funcionament (modificacions, canvis o adaptacions proposades).

• Comunicació fluida amb el gestor de casos.

• Afavorir un ambient inclusiu.

• Gestionar i coordinar el circuit i citar el treballador/a.

• Signatura del consentiment informat.

• Convocar les reunions amb els actors implicats.

• Realitzar el seguiment de les adequacions i/o valorar incidències.

• Detectar les barreres i/o obstacles que dificultin el procés de retorn.

COMANDAMENT DIRECTE

INFERMERIA DEL TREBALL (GESTOR DE CASOS)

https://www.freepik.es/vector-premium/personas-conectando-
elementos-rompecabezas-simbolo-trabajo-equipo-
cooperacion-asociacion-concepto-negocio_7329810.htm



• Ha de vetllar per la uniformitat i l'homogeneïtat de criteris entre els serveis de prevenció dels
departaments.

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 

El treballador/a recuperi progressivament la confiança en les seves
capacitats i que pugui mantenir una activitat laboral de manera saludable.

OBJECTIU
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