CLASSIFICACIÓ
•

•

•

BAIXES - Incapacitat temporal-

MOLT CURTA
(inferior a 5 dies)
Comunicats de baixa i
alta en el mateix acte
mèdic, utilitzant un únic
comunicat.
En els processos de
baixa i confirmació el
treballador/ra presentarà
a l'empresa la còpia del
comunicat en el termini
màxim de 3 dies i el
comunicat d'alta al cap
de 24 hores de la seva
expedició.

•

•

•

CURTA
(de 5 a 30 dies)

•

MITJANA
(de 31 a 61 dies)

•

LLARGA
(més de 61 dies).

•

Comunicat de baixa i
data de revisió mèdica
prevista en un màxim de
7 dies.

•

Comunicat de baixa i
data de revisió mèdica
prevista en un màxim de
7 dies.

•

Comunicat de baixa i
data de revisió mèdica
prevista en un màxim de
14 dies.

•

El dia de revisió mèdica
es precedirà a:

•

El dia de revisió mèdica
es precedirà a:

•

El dia de revisió mèdica
es precedirà a:

o Donar d’alta.
o O comunicat de
confirmació cada
14 dies

o Donar d’alta.
o O comunicat de
confirmació cada
28 dies

o Donar d’alta.
o O comunicat de
confirmació cada
35 dies

Quan s’emeti l'última comunicació de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al
treballador o treballadora, en l'acte del reconeixement que, esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de
Seguretat Social).
Si el treballador o treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació es podrà emetre l'alta mèdica per
incompareixença.

•

Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT AL QUAL
PODEN ACCEDIR LES MÚTUES PATRONALS si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comuna.

•

MOLT IMPORTANT: Els informes només han de contenir dades relatives als problemes de salut d’aquell procés d’incapacitat temporal i no
de cap altre, fet que vulneraria el dret a la intimitat de les persones.

