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NOTA INFORMATIVA 
 

A l’ICAM s’han rebut diverses consultes sobre les qüestions següents:  

1. Reincorporació laboral de Treballadors Especialment Sensibles (TES) 
2. Nous casos de COVID-19 en personal de centres sanitaris i socio-sanitaris 

Es preveu que en els propers dies, l’INSS emeti noves instruccions i aclariments sobre 
aquestes qüestions. Mentrestant, s’ha considerat convenient emetre algunes 
indicacions d’acord amb els criteris generals, ja coneguts. 

 

1. Reincorporació laboral de Treballadors Especialment Sensibles (TES) 

D’acord amb les instruccions de l’INSS, de data 30 d’abril, es poden revisar i avaluar 
aquests processos d’IT a finals de la fase II i quan s’inicia la fase III del 
desconfinament, moment en que procediria l’alta per reincorporació laboral.  

En tot cas, es preveu que tots els processos d’IT per TES hauran d’haver finalitzat 
quan s’acabi la fase III i s’entri a la fase IV de nova normalitat, que probablement 
finalitzi al mateix temps que l’estat d’alarma (actualment previst per al 21 de juny). 

Les valoracions per reincorporació laboral poden tenir diferents orígens: 

- En alguns casos, els mateixos serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) 
emeten un informe per al metge de família, d’acord amb el model del Ministeri,  
certificant que ja no és necessari que el treballador segueixi en situació d’IT. 

- En d’altres casos, el propi treballador sol·licita l’alta. 
- A criteri del metge de família, d’acord amb la fase i el cas individualitzat. 
- D’ofici per l’ICAM, sempre que estiguin correctament codificats amb el codi 

d’identificació Z29.8, o consti en el curs clínic. 

Cal recordar que en fase II i III, la situació d’IT com a TES, nomes correspondria als 
nivells de risc 3 i 4, sempre que s’estigui en contacte directe amb pacients COVID-19. 

 
2. Nous casos de COVID-19 en personal de centres sanitaris i sòcio-sanitaris 
D’acord amb el RDL 19/2020, de 27 de maig, i les instruccions de l’INSS, a partir del 
28 de maig, s’han de gestionar com accident de treball els nous casos de malaltia per 
COVID-19 del personal que presta servei en centres sanitaris i sòcio-sanitaris, durant 
l’estat d’alarma, essent condició que la causa del contagi sigui únicament laboral 
d’acord amb l’article 156.2 de la LGSS. 
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S’ha constatat que, quan una persona treballadora amb aquestes característiques, es 
derivada per la UBP a la corresponent mútua d’accidents laborals, d’acord amb el 
protocol del Ministeri, aquesta demana la confirmació com a cas de contagi amb una 
PCR positiva per acceptar-lo. 

Mentre no es disposi del resultat de la prova, aquesta persona ha de romandre en el 
seu domicili, i no ha de circular. Si presenta clínica, i per tant requereix IT, se li pot fer 
com a cas sospitós (Codi B34.2) fins tenir el resultat de la prova: 

- En cas de ser positiu, la mútua haurà d’acceptar el cas a tots els efectes, fer la 
baixa per contingència professional i, si s’ha emès la baixa pel SPS, s’anul·larà 
per l’ICAM. 

- Si el resultat és negatiu, s’ha de considerar un cas descartat.  
o Si no hi ha un altre motiu que justifiqui mantenir el procés d’IT, cal emetre 

l’alta. 
o Si hi ha un altre motiu que justifiqui mantenir el procés d’IT, cal modificar 

el codi diagnòstic 

 

 

 

Sub-direcció general d’ Avaluacions Mèdiques 

Barcelona, 11 de juny de 2020 

 


