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Tipus de baixa laboral per incapacitat 
temporal (IT) a causa de la Covid-19

Es considera malaltia comuna (assimilada a contingència professional)

IMPORTANT! Procediment per tramitar o
renovar la baixa!

En cap d’aquests casos es considera accident 
de treball (AT), sinó IT per malaltia comuna i 
la tramita el metge de família.

✓ El servei de prevenció de riscos laborals 
emetrà un informe per acreditar l’IT en els 
casos confirmats o de contacte estret, així 
com d’aquells treballadors sensibles als 
quals no se’ls pugui habilitar el lloc de treball, 
reubicar o proporcionar la protecció 
adequada.

✓ La situació general de confinament, tenir 
cura d’un familiar o una indicació de l’empresa 
no són criteris per tramitar una baixa laboral.

✓ Els contactes de contactes estrets 
asimptomàtics no han de fer quarantena.

NO cal que vagis al CAP.

✓ Es pot fer trucant al CAP o a través del servei 
d’e-consulta que ofereix “La meva salut”.

Si encara no tens accés a “La meva salut”, 
pots donar-te’n d’alta a través del formulari 
que trobaràs a:

lamevasalut.gencat.cat/alta

CAS CONFIRMAT AMB 
INFECCIÓ ACTIVA
compleix criteris:

Cas sospitós amb PCR o test antigènic positiu
Asimptomàtic amb PCR o test antigènic positiu

CAS PROBABLE
compleix criteris:

Clínica positiva i test no concloent o en estudi amb radiografia 
compatible, i vincle amb cas confirmat

CAS SOSPITÓS
compleix criteris:

Quadre clínic d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada 
pendent de prova diagnòstica

CONTACTE ESTRET D’UN
CAS CONFIRMAT
compleix criteris:

Persona que ha compartit espai amb un positiu de Covid-19 a una 
distància  < 2 metres, > 15 minuts en 24 hores, sense mascareta i des 
de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes o de la confirmació 
diagnòstica.
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Cal tenir en compte:

✓ Els contactes estrets han de fer confinament domiciliari 10 dies independentment del resultat de la 
prova Covid-19.

✓ En període confinament NO s’està malalt, no cal assistència sanitària, no s’han perdut facultats ni es 
presenten limitacions funcionals que impedeixin treballar, però cal IT si no és possible el teletreball.

✓ Si durant el període de confinament domiciliari mostres simptomatologia, cal contactar amb el 
centre de salut.

✓ No és obligatori fer-se prova diagnòstica confirmatòria de no malaltia per incorporació a la feina, 
llevat dels: sanitaris, els sociosanitaris i els educadors.


