
 

 

 
 
 
 

GESTIÓ I CONTROL DE LES BAIXES  
Publicada l'Ordre que regula el nou sistema de control de baixes, aquest entra en 
vigor l’01/12/2015 

MOLT Important: Tant els comunicats de baixa com els de confirmació, han de ser 
lliurats pel treballador a l'empresa en el termini improrrogable de 3 dies des de la data de 
la seva emissió, i l’alta en les 24 hores següents, per tal que ens ho remetin urgentment i 
ho puguem tramitar telemàticament. No complir amb aquests terminis és una falta del 
treballador que l'empresa pot sancionar. 

El passat 28/08/2014, els informàvem de la nova regulació de les baixes mèdiques, que va 
publicar el RD 625/2014. el 20 de juny es va publicar al BOE l’Ordre que dóna contingut al RD, i 
que estableix que aquesta nova regulació entrarà en vigor a partir de l’ 01/12/2015. 

Qui fa la baixa? 
• El metge del servei públic de salut per a malalties comunes i accidents no laborals. 
• El metge de la mútua per a accidents, malalties professionals i baixes d’autònoms 

adscrits a una mútua. 

Les baixes seran una estimació aproximada del procés i seran: 
• Molt curtes: processos de menys de 5 dies: Baixa i alta en el mateix moment. Si el 

treballador no està recuperat el dia de l’alta pot demanar-ne la revisió. 
• Curtes: processos d’entre 5 i 30 dies naturals: Baixa + consigna la data provable de 

l’alta, en màxim de 7 dies, revisió i l’alta o comunicat de confirmació. Si continua la 
baixa i calen comunicats de confirmació, es faran amb una periodicitat màxima de 14 
dies naturals. 

• De mitja durada: processos d’entre 31 i 60 dies: Baixa + consigna la data provable de 
l’alta, en màxim 7 dies, revisió i l’alta o comunicat de confirmació. Si continua la baixa 
i calen comunicats de confirmació, es faran amb una periodicitat màxima de 28 dies 
naturals. 

• Llargues: processos de 61 dies o més: El metge lliura la baixa i consigna la data 
provable de l’alta, amb un període màxim de 14 dies, quan es farà una revisió i l’alta 
o comunicat de confirmació. Si continua la baixa i calen comunicats de confirmació, 
es faran amb una periodicitat màxima de 35 dies naturals. 

Processos de + de 30 dies depenent del Servei Públic de salut: 

El metge farà un informe cada dos comunicats de confirmació + informe de justificació 
trimestral. 

Alta: Tenen efectes de l’endemà del dia que s’han emès. El treballador  ho comunicarà a 
l’empresa i es reincorporarà a la feina. 

Comunicats de confirmació: només els primers 365 dies de baixa. 

Propostes d’alta mèdica de les mútues en processos de baixa per contingències comunes: 

Quan la mútua proposi una alta a la inspecció mèdica, ho ha de comunicar al treballador. La 
inspecció mèdica confirmarà la baixa o emetrà l’alta, prèvia consulta al metge de servei públic 
de salut. 



 

 

Comunicats de confirmació i altes realitzades per l’INSS 
• El treballador té 3 dies per lliurar la còpia del comunicat de baixa o de confirmació a 

l’empresa. 
• Les empreses tenen 3 dies per comunicar les baixes, confirmacions i altes dels seus 

treballadors a l’INSS. No fer-ho pot provocar sancions. 

 Inspecció mèdica 
• Si la inspecció mèdica fa l’alta a un treballador, les baixes que aquest treballador 

pugui tenir durant els següents 180 dies, només les podrà expedir aquesta inspecció. 
• Realitzarà les comprovacions que cregui necessàries, amb accés a la documentació 

clínica, de tot tipus, dels pacients. 

Les inspeccions es comunicaran amb 4 dies d’antelació. La no compareixença pot suposar 
l’extinció del subsidi, i cal justificar-la en un termini màxim de 10 dies. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


