BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL
El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol
desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny pel qual es regulen determinats
aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els
primers 365 dies de la seva durada.
Els principals canvis que comporta per a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són
els tràmits que el mateix metge o metgessa han de fer. Aquests canvis afecten al Personal
laboral.
Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de
feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS, i
queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia s’estableixen diferents trams per a la tramitació
d’altes i baixes.
COMUNICATS DE BAIXA: Contingències comunes i contingències professionals
Qui expedeix
Comunicat de baixa:
data d'expedició

Metge d'atenció primària per contingències comunes i metge de la
Mútua per contingències professionals
Després del reconeixement mèdic del/de la treballador/a

Comunicats de confirmació de baixa
Processos durada estimada
inferior a 5 dies

Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat
d'alta

Processos durada estimada
entre 5 i 30 dies

7 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini
màxim de 14 dies des del comunicat anterior

Processos durada estimada
entre 31 i 60 dies

7 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini
màxim de 28 dies des del comunicat anterior

Processos durada estimada
de 61 dies o més

14 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini
màxim de 35 dies des del comunicat anterior

Fi de l'expedició dels
comunicats de confirmació
de baixa

Quan el procés arribi als 365 dies. Abans d'arribar l'INSS haurà de
comunicar aquest fet

COMUNICATS D'ALTA: Contingències comunes i contingències professionals
Qui expedeix
Efectes de l'alta

Metge d'atenció primària, Inspecció Mèdica, metge de la Mútua
Extinció de la prestació
Incorporació al lloc de treball el dia següent a la data d'expedició

OBLIGACIONS TREBALLADOR
Comunicat de baixa
i confirmació
Comunicat d'alta

3 dies a comptar des del mateix dia de l'expedició
24 hores

Subsidi d’IT durant la jubilació parcial.
.
El subsidi d’ IT, qualsevol que sigui la contingència d’un docent en situació de jubilació parcial,
serà abonat en règim de pagament directe per l’INSS sense que operi el règim de col·laboració
obligatòria o pagament delegat.
Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran
afectades per aquest nou decret i per tant seguiran els procediments de baixa anteriors.

