
TRAMITACIÓN DE BAIXAS
(A partir do 01/01/2006)

1.  ¿A QUEN SE ENTREGA A BAIXA?

1.1.Cada parte de baixa consta de 3 impresos iguais: dous para a Delegación 

(persoal) e un para o/a interesado/a.

1.2.Canto antes deben entregarse os dous partes de baixa que corresponden á 

administración. Pode facerse de dúas formas:

1.2.1. Enviando ó Centro os 2 impresos orixinais para que o Centro os 

remita á Delegación Provincial.

1.2.2.Enviando copia dos orixinais por fax ó Centro e enviando os 2 impresos 

orixinais á Delegación (avisando en todo caso ó Centro).

1.3.Estes dous impresos deben entregarse cantos antes para axilizar os 

trámites administrativos e se é o caso solicitar substituto, pero en todo caso 

sempre antes do 4º día de ausencia do colexio.

2. UNHA VEZ ENTREGADA Á BAIXA HAI QUE:

2.1.As baixas só computan, ben ata o día 15 ou ata o día 30 de cada mes, 

salvo que se produzan entre os días 11 e 15 (ambos inclusive) ou entre os 

días 26 e 30 (ambos inclusive) de cada mes.



2.1.1. Exemplo: se alguén colle una baixa de 10 días con data do día 25 do 

mes, o día 30 debe ir de novo ó médico para que lle faga un parte de 

continuidade polos días que faltan para completar a baixa.

2.2.Polo tanto sempre antes do día 15 e antes do día 30 de cada mes hai que 

entregar novo parte de continuidade  baixa no Centro.

3. Ó REMATE DA BAIXA: ¿QUÉ DEBO FACER?:

3.1.Se vou a reincorporarme ao Centro:

3.1.1. Hai que ir o último día de baixa ó médico para que nos asine o parte 

de alta médica. Ese mesmo día hai que chamar ó Centro para 

comunicar a incorporación ó día seguinte.

3.1.2. A data de alta debe ser do día anterior ó da incorporación (a data de 

alta médica non se traballa).

3.1.3. O parte de alta entregarase no Centro o día da incorporación o 

mesmo.

3.2.Se vou a continuar de baixa:

3.2.1.Neste caso, o último día da baixa hai que solicitar no médico un novo 

parte de continuidade de baixa. Ese mesmo día hai que chamar ó 

Centro para comunicalo e enviarlle o parte de continuidade de baixa.

3.2.2. Os partes de continuidade de baixa deben seguir entregándose antes 

do 15 e do 30 de cada mes ata o tope de 3 meses completos.



4. ¿QUÉ PASA A PARTIR DOS  3 MESES DE ESTAR 
DE BAIXA?

4.1.O 1º día que comencé o 4º mes de baixa, ou o día seguinte hábil, pedirase 

no médico un novo parte de confirmación que será mensual e que se 

entregará no Centro..

4.2.Este parte ten que entregarse mensualmente antes do último día hábil do 

mes. Se o 1º parte se fixo entre o día 21 e fin de mes o 2º parte entregarase 

antes do último día hábil do mes seguinte.

4.3.A partir do 4º mes de baixa xa non recibimos todo o soldo da Consellería. A 

Consellería paga as retribucións básicas e MUFACE as retribucións 

complementarias.

4.3.1. Para esto haberá que solicitar o subsidio en MUFACE: pediranos os 

datos persoais e o nº de conta.

4.4.O límite de tempo por baixa é de 30 meses; si ben ós 18 meses o Inspector 

médico ten a obriga de propoñer a xubilación así como una revisión médica 

obrigatoria.

4.4.1. En todo caso ós 30 meses haberá que optar pola reincorporación ó 

traballo ou a xubilación

4.5.Se houbese períodos intermitentes de alta/baixa:

4.5.1. Dende a última alta á seguinte baixa (da mesma enfermidade) debe 

pasar como mínimo 1 ano (365 días) para non contabilizarse.

4.5.2. De pasar menos tempo, pasaría a contabilizarse ata completar os 30 

meses.


