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63.20 Circular Informativa 
 

 

ELS PERÍODES D’AÏLLAMENT O CONTAGI I LES RESTRICCIONS DE SORTIDA 

DEL MUNICIPI CONTINUARAN TENINT LA CONSIDERACIÓ DE SITUACIÓ 

ASSIMILADA A ACCIDENT DE TREBALL A EFECTES DE LA PRESTACIÓ 

ECONÒMICA 

  
La Disposició final dècima del Reial decret-llei 28/2020 de 22 de setembre, de treball a distància, 

publicat al BOE núm. 253, de 23 de setembre, que va entrar en vigor el mateix dia de la seva 

publicació, ha modificat l’article cinquè 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. 

Aquest article cinquè ja ha estat modificat fins a quatre ocasions, l’última d’elles per l’Acord del 

Congrés dels Diputats de derogació del Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures 

financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que va deixar de 

considerar situació assimilada a accident de treball, els períodes en què l’autoritat competent 

acordi restringir la sortida o l’entrada de persones del municipi on l’empresa tingui el seu centre de 

treball. 

Ara, es retorna a la redacció donada per la Disposició final 1 del Reial Decret-llei 13/2020, de 7 

d’abril, i tindran la consideració de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la 

prestació econòmica d’IT, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores 

provocades pel virus COVID i aquells períodes de restricció de sortida o entrada de persones 

del municipi on els treballadors tinguin el seu domicili, o on l’empresa tingui el seu centre de treball, 

en el cas que el treballador tingui el seu domicili en un altre municipi, i se’ls hi hagi denegat de 

forma expressa la possibilitat de desplaçar-se per l’autoritat competent, no puguin realitzar el seu 

treball de forma telemàtica (per causes no imputables a empresa o treballador) i no tinguin dret a 

percebre cap altra prestació pública. (Veure Circular 21 .20) 
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