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SITUACIÓ ASSIMILADA A ACCIDENT DE TREBALL DELS PERÍODES PER 
AÏLLAMENT, CONTAGI O RESTRICCIÓ DE SORTIDES DEL MUNICIPI A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19 
 

Com ens té acostumat el nostre legislador la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, 

publicada el dissabte 10 de juliol, al BOE núm. 164, que entrarà en vigor el dia següent de la 

seva publicació, és pràcticament una llei “òmnibus”, que afecta la regulació de l’ingrés mínim 

vital,  al règim fiscal aplicable a la final de la <UEFA Women’s Champions League 2020>, als  

convenis de col·laboració entre les comunitats autònomes i les entitats gestores de la Seguretat 

Social, al joc, a la competència, al sector ferroviari,....  

 

En aquesta circular abordem la Disposició final desena de la llei que regula la consideració 

excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament, contagi o 

restricció en les sortides del municipi on tenen el seu domicili les persones treballadores o els 

centres de treball com a conseqüència del virus SARS-CoV-2. 

 

No crec que hagi hagut una disposició legal (l’article cinquè del Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de 

març) més modificada/publicada en tan poc temps. El text original va ser publicat l’11 de març de 

2020 i s’ha modificat el 8/04/2020, el 5/08/20, l’11/09/20, el 23/09/20 i ara el 10/07/21. 

Malgrat l’exposició de motius de la Llei diu que la disposició final desena modifica (sic) l’article 5 

del Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents 

en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, el text reprodueix en la seva integritat 

el de l’última modificació de 23/09/20, al menys el redactor d’aquesta circular no ha estat capaç 

de trobar diferències en els redactats. 

 

Com ja sabem la consideració de situació assimilada a accident de treball és als exclusius 

efectes de la prestació econòmica, llevat que es demostri que el contagi deriva exclusivament de 

la realització de la feina (probatio diabòlica), i les circumstàncies i requisits continuen sent els 

mateixos ja coneguts (Vide circulars CAPSS 21 i 63/20). 

 

La Vall d’En Bas, 11 de juliol de 2021. 


