Girona 27 d’ agost de 2014
GESTIÓ I CONTROL DE LES BAIXES DE MALALTIA I ACCIDENT DURANT EL PRIMER ANY
RD. 625/2014, BOE 21.07.14

Efectes: A partir del 01/09/2014 .
Aplicació: les baixes mèdiques, durant els
primers 365 dies, siguin pel motiu que siguin, i
sigui quin sigui el règim de cotització del
treballador, tindran la següent regulació:
Exclusions: Personal de forces armades,
funcionaris civils de l’Admció. de l’Estat i
personal al servei de l’Admció. de justícia.
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.
Què cal per tenir la baixa? reconeixement
previ per a comprovar la incapacitat de
treballar.
Qui remet el comunicat de baixa a l’INSS?
El metge que signa la baixa.
Comunicats:
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.
Processos d’entre 5 i 30 dies naturals: El
metge lliura la baixa i consigna la data
provable de l’alta, amb un període màxim de 7
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 14 dies
naturals.
Processos d’entre 31 i 60 dies: El metge
lliura la baixa i consigna la data provable de
l’alta, amb un període màxim de 7 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 28 dies naturals.
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.
Com es determina si la contingència és
comuna o laboral?
El metge del que ha emès el comunicat de
baixa, pot demanar el canvi de contingència
davant l’INSS. (RD 1430/2009 (llei 40/2007)),
El metge de la mútua pot “enviar” un
treballador al metge del servei públic amb un
informe. Aquest podrà fer-li directament el
comunicat de baixa per malaltia comuna, que
el treballador pot recórrer. (RD 1430/2009)
En qualsevol cas, la baixa té efectes des del
primer dia.

Processos de + de 30 dies depenents del
Servei Públic de salut:
El metge farà un informe cada dos comunicats
de confirmació + informe de justificació
trimestral.
Baixa:
En el termini de tres dias comptats desde el
mateix dia . el treballador lliurarà a la empresa
la còpia destinada a ella.
Alta:
Els emet el metge del servei públic/metge de
la mútua, o l’inspector mèdic, després de
reconèixer mèdicament al treballador.
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
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.
Varis
• Tots els terminis establerts en aquest RD
tenen un termini de 6 mesos per ser
efectius.
• Les impugnacions d’alta mèdica tenen un
termini de 10 dies.

La present informació és merament orientativa, pel que s’aconsella obtenir el previ assessorament professional abans de
prendre qualsevol decisió basada en el seu contingut.

