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COVID-19 (CORONAVIRUS) : IMPLICACIONS LABORALS 

A L’EMPRESA (2) 
 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 62 (11 de març de 2020), es publica el 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 Reial decret llei estableix una sèrie de mesures en matèria econòmica i de salut pública que, pel que fa a l'àmbit 
estrictament laboral, estableix la consideració excepcional com a situació assimilada a la d'accident de treball (AT) 
per a les persones treballadores afectades de contagi, o de mesures d'aïllament, com a conseqüència del virus 
COVID-19. 
 
Així, el Reial decret llei estableix en el seu Article Cinquè: 
 
"Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o 
contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19. 
1. A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació 
assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal 
del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores 
provocat per el virus COVID-19. 
2. En ambdós casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de 
baixa per aïllament i la corresponent alta. 
3. Tindrà dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la 
data de l'fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. 
4. La data de fet causant serà la data en què s'acordi l'aïllament o malaltia de l'treballador, sense 
perjudici que el parte de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data. " 
 
S'espera, i així s'ha anunciat des del Govern, que durant els propers dies/setmanes es produeixin i publiquin noves 
disposicions i mesures en l'àmbit laboral destinades a fer front a la situació d'emergència de salut pública generada 
pel COVID-19. 
 
Puntualment anirem donant compte a tots els nostres clients de les noves mesures o informacions rellevants que en 
aquesta qüestió es vagin produint. 
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