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 45.20 Circular Informativa 
 

 

PRECISIONS SOBRE LA CONSIDERACIÓ D’ACCIDENT DE TREBALL DE LES 

MALALTIES DEL PERSONAL DELS CENTRES SANITARIS I RESIDENCIALS COM 

A CONSEQÜÈNCIA DEL CONTAGI DEL VIRUS SARS-COV2 

 

El BOE núm. 150, de 27 de maig, publica el Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures 

complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar 

els efectes de la COVID-19. 

 

Aquesta norma entra en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir, el 28 de maig. 

 

Les prestacions de la Seguretat Social seran considerades derivades d’accident de treball, segons l’article 9,  

quan es compleixin els següents requisits: 

 

1. Els centres sanitaris o residencials (sociosanitaris en la terminologia del Reial Decret llei) han d’estar 

degudament inscrits en els registres administratius corresponents. 

 

2. L’exposició al contagi amb ocasió de l’exercici professional s’ha d’acreditar pels Serveis de Prevenció de 

Riscs Laborals. Es produeix una presumpció iuris de iure que es compleixen els requisits de l’article 156 e) 

Llei General de la Seguretat Social (LGSS):  

 “e) Les malalties, no incloses en l’article següent (que són les malalties professionals) que contrau el 

treballador amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la malaltia va  tenir per 

causa exclusiva l’execució del mateix” 

 

3. El comunicat d’accident de treball que ho acrediti s’ha d’haver expedit abans de que finalitzi el període  

d’aplicació d’aquesta previsió, que és el d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma. 

 

En el cas de defunció es considerarà que la causa de la mort és accident de treball sempre que la defunció es 

produeixi dins dels cinc anys següents al contagi de la COVID-19 i derivat de la mateixa (article 217.2 LGSS). 

En cas de mort causada per accident de treball el difunt genera dret a les prestacions per mort i supervivència 

previstes a l’article 216 LGSS (auxili de defunció, viduïtat , orfandat,... indemnització a tant alçat inclosa).  

 

L’assistència sanitària prestada als treballadors de centres sanitaris i residencials que s’ha vingut considerant 

derivada de contingència comuna mantindrà aquesta qualificació fins el 28 de maig de 2020. A partir d’aquest 

data i un cop reconeguda la contingència professional de la prestació d’acord amb els requisits que abans hem 

exposat, l’assistència sanitària pel contagi del coronavirus tindrà la consideració de contingència professional 

(disposició transitòria tercera). 

 

Barcelona, 27 de maig de 2020 


