
 

 Regulació de les baixes i altes mèdiques (Gener 2023)     

Gener 
2023 

    REGULACIÓ BAIXES I ALTES MÈDIQUES 
 

Aquesta fitxa resumeix els canvis més importants 
del 2016 i 2023 sobre el funcionament de les 
baixes i altes mèdiques de la Seguretat Social. 

Les baixes per malaltia comunes les emet el 
facultatiu de la sanitat pública, que catalogarà 
segons la durada estimada de la recuperació.  

A partir de l’1 d’abril del 2023 la persona treballadora sols rebrà una còpia de la 
baixa i no té obligació de traslladar cap còpia a l’empresa.  Això ho farà l’INSS. 
(RD 1060/2022 de 27 de desembre) 
 

L’estimació és modificable i l’alta mèdica sols es produirà quan es consideri que 
el malalt ha recuperat la seva capacitat per treballar.  El metge o la mútua podran 
fixar la corresponent revisió mèdica en un termini inferior a l’indicat en cada cas. 

(*) Excepcionalment, la persona treballadora podrà comunicar a l’empresa els 
motius de les baixes si són de les que no penalitzen per la paga de productivitat. 

TIPUS 
DURADA 

ESTIMADA 

REVISIÓ I 
CONFIRMACIÓ 

BAIXA 

LLIURAMENT 
DOCUMENTACIÓ 

A L’EMPRESA 

MUY 
CORTA 

1 a 4 dies 
Emissió conjunta de 

Baixa i Alta 
 Fins el 31/3/23   

Baixa: 3 dies 

Alta: 24 hores 

 

 A partir de 1/4/23   

No s’ha de lliurar 
cap còpia a 
l’empresa (*) 

CORTA 5 a 30 dies 

1a. màxim als 7 dies i 

següents cada 14 

dies màxim 

MEDIA 31 a 60 dies 

1a. màxim als 7 dies i 

següents cada 28 

dies màxim 

LARGA 61 a 365 dies 

1a. màxim als 14 dies 

i següents cada 35 

dies màxim 

+365 dies 
El control de la baixa passa a ser directament  
de l’INSS que pot prorrogar per 180 dies i 
acabar donant una incapacitat permanent. 

• Durada estimada per la recuperació

• Data de la següent revisió

Baixa mèdica 
indicarà


