21.20 Circular Informativa
LA CONSIDERACIÓ EXCEPCIONAL COM A SITUACIÓ ASSIMILADA A
ACCIDENT DE TREBALL S’AMPLIA A LES PERSONES TREBALLADORES
SOTMESES A RESTRICCIONS EN LES SORTIDES ON TINGUIN EL SEU
DOMICILI
El Reial Decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en
matèria d’ocupació agrària (BOE núm. 98, de 8 d’abril), ha modificat l’article cinquè del Reial
Decret llei 6/2020, de 10 de març. El Reial Decret llei modificat establia que els períodes
d’aïllament i contagi tindrien la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de
treball. El nou Reial Decret llei amplia aquesta consideració a les situacions de restricció en les
sortides on tinguin el seu domicili totes les persones treballadores (fins ara aquesta
consideració de la situació de restricció de moviments territorial només afectava a les persones
treballadores de serveis declarats essencials en virtut de la DA 21ª del Reial Decret llei 11/2020
(Vide Circular CAPSS 18.20).
La consideració de situació assimilada a accident de treball només afecta a la prestació
econòmica d’IT, llevat que es demostri que el contagi de la COVID-19 ha tingut lloc amb causa
exclusiva en la realització del treball d’acord amb la definició d’accident de treball de la LGSS
(art. 153), llavors la contingència serà qualificada com accident de treball a tots els efectes.
La baixa per IT de les persones treballadores confinades en el municipi on tenen el seu domicili
ha de reunir quatre requisits:


Decisió de l’autoritat competent de restringir les sortides del municipi.



Denegació expressa de la possibilitat de desplaçar-se.



Impossibilitat de realitzar el treball de forma telemàtica (teletreball) per causes no
imputables a l’empresa.



No percepció de cap altra prestació pública.

Serà l’Ajuntament del domicili qui acrediti mitjançant certificació la restricció i la denegació del
permís i serà l’empresa la que ha de certificar la impossibilitat de realització del treball de forma
telemàtica. La situació contemplada en aquesta norma tindrà efectes des de la data d’inici de la
restricció de la sortida del municipi fins a 29 de març de 2020 data en la que s’expedirà el
comunicat d’alta. El dia 30 de març va començar per a les persones treballadores que no
presten serveis essencials el gaudiment del permís retribuït recuperable fins el 9 d’abril (Vide
Circular CAPSS 13.20).
Barcelona, 8 d’abril de 2020.
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