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Barcelona, 13 de març de 2020 

 

PROCEDIMENT OFICIAL PER A LA REMISSIÓ DE LES COMUNICACIONS 

DE BAIXA ALS SERVEIS DE SALUT (SPS) PER CORONAVIRUS 

 

El Ministeri de Seguretat Social ha publicat una circular oficial en referència al nou procediment 

per a la remissió de comunicats de baixa als serveis públics de salut (SPS) per 

Coronavirus. CLIC PER CONSULTAR DOCUMENT COMPLET. 

Des d’Audiconsultores, en ressaltem el següent: 

 Els comunicats es tramitaran com a malaltia comú (entenem que fa referència tan 

sols a la tramitació, ja que a efectes econòmics, com s’ha publicat en altres disposicions, 

s’assimilen als d’accident de treball). 

 

 El comunicat de baixa mèdic per aïllament requerirà prèviament a la seva emissió, 

la confirmació de la procedència d'aquest aïllament per part de l'autoritat sanitària 

competent de cada Comunitat Autònoma. Per això, és indispensable que aquesta 

informació sobre l'aïllament arribi l’abans possible als facultatius que han d'emetre el 

comunicat de baixa. 

 
 Els comunicats de baixa i confirmació podran ser emesos sense presència física de 

la persona treballadora, sempre que existeixi indicació d'aïllament per part de l'autoritat 

sanitària, o constatació de la malaltia pels mitjans disponibles en el Servei de Salut 

(històries clíniques). 

 
 Quan es tingui coneixement del període d'aïllament/contagi o de malaltia amb 

posterioritat a l'inici d'aquest, s'emetran els comunicats de baixa amb caràcter 

retroactiu. 

 

https://mcusercontent.com/d8ee648de800bc5d62a66a28e/files/e0d05908-6e81-4b3b-b627-0069f96abd74/Nuevo_procedimiento_remision_partes_por_coronavirus.pdf
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Previsiblement, durant els propers dies s’adoptaran noves mesures tant a nivell laboral com 

socioeconòmic amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada per el COVID-19. Els 

anirem informant de les mesures que s’adoptin.  

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva disposició 

per a qualsevol aclariment o ampliació que necessiti sobre el tema. Contacti amb nosaltres a 

través del telèfon 934 677 414. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 
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