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NOVETATS EN EL PROCEDIMENT DE COMUNICACIÓ DELS COMUNICATS 

DE BAIXA, CONFIRMACIÓ I ALTA MÈDICA. 

 

El Reial Decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel 

qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de processos per incapacitat temporal 

en els primers 365 dies de durada, entrarà en vigor el proper 1 d'abril de 2023, 

incorporant les següents novetats:  

 

1.- TRAMITACIÓ DELS COMUNICATS MÈDICS I EXPEDICIÓ D'ALTES MÈDIQUES EMESES 
PER L'INSS. 

Aquesta nova regulació suprimeix el lliurament al treballador de còpia del comunicat mèdic de 

baixa, confirmació i alta amb destinació a l’empresa. El treballador ja no haurà de lliurar a 
l’empresa còpia de la mateixa.  

El protocol a seguir, a partir de l’ 01.04.2023 serà el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A l'INSS, que alhora, ha de 

comunicar les dades 

identificatives de caràcter 

administratiu, com a màxim el 

1r dia des de la recepció, a la 

SPS/MÚTUA comunicarà la 

baixa, la confirmació i l'alta 

(via telemàtica), el primer 

dia hàbil següent a la seva 

expedició, 

EMPRESA, que transmetran a 

l'INSS (RED), en un màxim de 

3 dies hàbils des de la 

recepció de la baixa, les dades 
que es determinin per Ordre 

ministerial. 

Incompliment: 21.4 

LLISOS 
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2.- DECLARACIONS MÈDIQUES DE BAIXA I DE CONFIRMACIÓ DE LA BAIXA EN ELS 
PROCESSOS D'INCAPACITAT TEMPORAL 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

*El facultatiu del servei públic de salut de l'empresa col·laboradora o de la mútua, podrà fixar la 
revisió mèdica corresponent en un període inferior a l'indicat en cada cas. 

 

3.- PAGAMENT DELEGAT DE LA PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT). 

L'INSS facilitarà a la TGSS, les dades de les persones treballadores que es troben en IT, amb o 

sense dret a prestació econòmica, durant cada període de liquidació de quotes, perquè en la 
liquidació de les mateixes es compensin les quantitats satisfetes via pagament delegat.  

Quan l'empresari hagi abonat a una persona treballadora la prestació d'IT en pagament delegat, 

sense haver-se compensat via liquidació de quotes, podrà sol·licitar a l'INSS o a l'entitat 
competent de la prestació, el reintegrament de les quantitats abonades i no deduïdes.  

 

No dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació 
que conté aquesta circular. 

BUFET HABEES 

Departament de Dret Laboral 

 

IT DURADA INFERIOR A 5 

DIES NATURALS 

IT ESTIMADA ENTRE 31 I 

60 DIES NATURALS 

IT ESTIMADA ENTRE 61 O 

MÉS DIES NATURALS 

Comunicat de baixa i alta 
al mateix acte mèdic 

Al comunicat de baixa 

constarà la data de la 

revisió (no excedir en més 

de 7 dies la data de baixa 
inicial) 

Al comunicat de baixa 

constarà la data de la 

revisió (no excedir en més 

de 14 dies la data de 
baixa inicial) 

 


