09.21 Circular Informativa
ELS CONTAGIS DE LA COVID-19 DELS PROFESSIONALS SANITARIS I DE
RESIDÈNCIES ASSISTIDES TINDRÀ LA CONSIDERACIÓ DE MALALTIA
PROFESSIONAL
El BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2021, publica el Reial Decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel
qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits
de la Seguretat Social i econòmic, que entrarà en vigor el dia 4 del mateix mes.
Una de les mesures més destacables d’aquest Reial Decret llei és la regulada per l’article 6,
Prestacions causades per les i els professionals de centres sanitaris i sociosanitaris (residències
assistides en terminologia catalana*) que durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris
han contret el virus SARS-CoV-2 en l’exercici de la seva professió.
Els professionals d’aquests centres que en l’exercici de la seva professió s’hagin contagiat de la
COVID-19, dins del període comprés des de la declaració de la pandèmia per l’OMS (mes de
març de 2020) fins que s’aixequin totes les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus, tindran les mateixes prestacions que la
Seguretat Social atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia
professional.
Es considerarà que aquestes persones treballadores s’han contagiat en l’exercici professional si
el servei de prevenció de risc laborals emet un informe en el que faci constar que la persona en
qüestió ha estat exposada al risc de contagi.
L’entitat responsable d’aquestes prestacions (INSS o mútua laboral) serà la que doni cobertura a
les contingències professionals a la data de la baixa mèdica per contagi de la malaltia.

Barcelona, 3 de febrer de 2021.

*A Catalunya quan ens referim a l’atenció sociosanitària, a diferència d’altres CCAA, ho fem a
dos models diferenciats: per una banda centres o places residencials finançats pel DTASiF, sota
la denominació de residències assistides, i centres sociosanitaris pròpiament dits que pertanyen
a la xarxa d’internament del SISCAT finançats pel CatSalut. Els primers entrarien en la categoria
de socio-sanitaris i els segons en la de sanitaris del Reial Decret llei.
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