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COVID-19 (CORONAVIRUS): PROCÉS DETRAMITACIÓ DE LES BAIXES 
MÈDIQUES 

 
 
Com ja informàvem en la nostra última Circular 04 | Covidien-19 (CORONAVIRUS): IMPLICACIONS LABORALS A 
L'EMPRESA, en el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 62 (11 de març de 2020), es publicava el Reial Decret Llei 
6/2020, de 10 de març, pel qual s'adoptaven determinades Mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció 
de la 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 (tant per compte aliè, 
com Autònoms) afectades de contagi, o de mesures d’aïllament, com consecuència del Covid-19. 

L'INSS ens va facilitant contínuament noves directrius sobre com realitzar la gestió de liquidació directa dels 
processos de coronavirus, en aquest sentit, ara ens informa que comunicarà a la TGSS els períodes de baixa 
per aïllament o per coronavirus; per tant, el Sistema de Liquidació Directa permetrà compensar el subsidi per 
Incapacitat Temporal derivada de Contingències Comunes (ITCC) des de l'endemà de la baixa mèdica i al 
75% de la base de cotització, ja que haurà canviat la contingència a AT. 

L'administració i gestió sanitària es realitzarà a través de la xarxa dels Serveis Públics de Salut de les 
corresponents CCAA. Per tant, la persona treballadora no hauria de acudir als centres mèdics, ja que la 
baixa li serà tramitada pel Servei Públic de Salut. Important romandre en el domicili en cas de presentar 
símptomes i trucar als telèfons habilitats a l'efecte (a Catalunya 061). 

El comunicat de baixa i els de confirmació podran ser emesos sense la presència física de la persona 
treballadora, sempre que hi hagi indicacions de l'autoritat en cas d’aïllament i constatació de la malaltia pels 
mitjans disponibles al Servei de Salut. A més, quan es tingui coneixement del període d’aïllament / contagi o 
de malaltia amb posterioritat a l'inici del mateix, s'emetran els partes amb caràcter retroactiu. 

 Els comunicats de baixa seran expedits en la modalitat d'ITCC i així s'han de comunicar a l'empresa del 
treballador i als treballadors autònoms. 

 Les empreses i treballadors autònoms seguiran notificant els partes de baixa com fins ara ho fan quan es 
tracta de contingències comunes. 

 No s'ha d'emetre comunicat d'accident de treball per l'empresa ni pel treballador autònom, en aquests 
supòsits. 

 Tenint en compte el diagnòstic associat amb el coronavirus, la tramitació dels partes de baixa per l'INSS, 
Mútues i Empreses col·laboradores amb la SS, s'efectuarà en aquests casos de manera que s'apliqui la 
referida prestació econòmica, sent l'únic requisit exigible per això que el beneficiari estigui d'alta en 
Seguretat Social a la data d'el fet causant. 

 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. 

 

 



 

NOTA IMPORTANT: Per tant, a efectes de tramitació de les baixes mèdiques per aïllament/coronavirus, els 
nostres clients del Departament de Gestió Laboral hauran d'indicar al seu personal que, en cas de trobar-se 
davant qualsevol d'aquestes circumstàncies, ha de procedir a enviar el corresponent comunicat de baixa a 
l'empresa per via telemàtica (correu electrònic, WhatsApp, ...) i, conseqüentment, l'empresa l'ha de remetre 
al nostre Departament de Gestió Laboral per la via habitual, és a dir, per email, a l'correu electrònic: 
laboral1@bufetepm.com. 

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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