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Els empleats ja no tindran l'obligació de lliurar el comunicat de baixa mèdic a l'empresa 
 
 
A partir de l'1 d'abril de 2023, els metges d'atenció primària de la sanitat pública ni de la mutua d’accidenst de treball 
ja no lliuraran dues còpies del comunicat mèdic d'incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica.  
La còpia per lliurar a l'empresa desapareix i el treballador malalt ja no serà el responsable de portar en mà aquest 
comunicat a la feina.  
 
Es a dir, la nova norma, publicada al BOE el passat 5 de gener mitjançant el Reial Decret 1060/2022 i el 13 de gener 
mitjançant  l’Ordre ISM/2/2023, prescindeix de l’obligació, per part de l’empleat, de presentar el comunicat de baixa 
mèdic en paper a l'empresa, asixí como el comunicat d’alta i de confirmació. 
 
Els canvis introduïts, amb la finalitat d'agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques, entraran en vigor l'1 d'abril 
de 2023 i s'aplicaran tant als processos d'incapacitat temporal (IT) nous, com als que en aquest moment es trobin en 
curs i no hagin superat els 365 dies de durada. 
 
Principals novetats 

• Quant als comunicats mèdics de baixa, de confirmació i d’alta, només es lliurarà una còpia al treballador; i 
s'elimina tant la segona còpia, com l'obligació que té actualment de lliurar aquesta còpia a l'empresa. 
 

• Serà l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el qui comuniqui a les empreses, per via telemàtica, les 
dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, 
confirmació i alta dels treballadors emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua. Aquesta 
comunicació s'haurà d'efectuar, com a màxim, en el primer dia hàbil següent al de la recepció d'aquestes 
dades. 
 

• En aquest sentit, la manera que té l'empresa de rebre les dades relatives als comunicats mèdics d'Incapacitat 
Temporal (IT) dels seus empleats serà a través del Sistema RED. 
Per això, l'autoritzat RED de l'empresa, serà el que rebi la informació de les situacions de baixa mèdica, 
confirmació de baixa i alta mèdica dels empleats de l'empresa autoritzada. 
- Exemple: Si des de BCB som els autoritzats RED de la seva empresa, en gestionar l'afiliació dels empleats 

i les assegurances socials, serem els que rebrem de manera telemàtica la informació dels comunicats 
mèdics de baixa, conformació i alta dels empleats de la seva empresa. 

 
 
Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre 
aquesta qüestió. 
 
Una salutació cordial 
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