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RESUM
La incapacitat temporal per contingència comuna

un nivell alt d’activitat física a la feina i treballar amb

(ITCC) representa un elevat cost social. Qualsevol esforç

l’esquena torta, inclinada o doblegada es van associar

per desenvolupar polítiques orientades a millorar la

a una més gran durada de la ITCC fins al RAF. Els

gestió dels episodis d’ITCC i facilitar el retorn a la feina

treballadors que percebien més suport al RAF per les

(RAF) ha de passar per conèixer quins són els factors
que impacten en la durada de la ITCC. L’objectiu
d’aquesta tesi és examinar quins factors de l’entorn
laboral intervenen en la durada de la ITCC i analitzar
el valor pronòstic de la percepció del treballador sobre
l’episodi d’ITCC i les seves expectatives de retornar a la

seves empreses es van reincorporar abans a la feina,
mentre que aquells que declaraven necessitar més
temps per arribar a realitzar la mateixa feina i tenien
escasses expectatives de reincorporar-se a la vida
laboral van presentar episodis d’ITCC més llargs. Les

feina pel que fa a la durada dels episodis. A partir d’una

conclusions d’aquesta tesi donen suport a la necessitat

cohort prospectiva de treballadors en situació d’ITCC

d’incorporar a l’empresa en la investigació de la ITCC i

de més de 15 dies de durada i mitjançant models

en el procés de reincorporació a la feina després d’un

de regressió de Cox es va observar que l’exposició a

episodi d’ITCC.
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