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NOTA INFORMATIVA 

Actualització instruccions de l’INSS  (30 d’abril de 2020) 
 

En data 30 d’abril, l’INSS ha emès una nova actualització de les instruccions relatives 
al procediment de remissió de comunicats per coronavirus, en relació a dos processos 
concrets d’IT: 

1) Treballadors Especialment Sensibles (TES) 
a) Per tal de diferenciar entre els processos d’IT que corresponen als contactes 

estrets de casos (ja siguin casos confirmats, possibles o probables), i els 
processos d’IT que corresponen a persones treballadores amb especial 
sensibilitat en relació a la infecció per coronavirus SARS-Cov2, s’ha habilitat un 
nou codi diagnòstic: 

Codi Z29.8: Contacte per d’altres mesures profilàctiques especificades 

b) Per a l’emissió d’aquestes IT s’admet una retroactivitat màxima des del 10 
d’abril de 20201 (aquests casos seran gestionats directament per ICAM) 
 

c) Per considerar la durada d’aquests processos, s’ha de tenir en compte el 
contingut de l’Annex II del “Pla per la transició cap a una nova normalitat”2 del 
Ministeri de Sanitat.  
 
D’acord amb aquest document es podran revisar i avaluar aquests processos 
d’IT quan es desenvolupi el final de la fase II i s’iniciï la fase III, en funció del 
nivell de risc de transmissibilitat per a la finalització d’aquests processos d’IT, 
moment en que procediria l’alta per reincorporació laboral. 
 
 

d) Per a la correcta identificació d’aquests processos de TES que s’han iniciat com 
a codi Z20.828, es recomana recodificar-los a Z29.8 en el proper comunicat 
de confirmació, tenint la mateixa consideració assimilable a accident de treball 
pel que fa a la prestació econòmica. 
 
 

                                                 
1 El RD 10/2020, de 29 de març, el qual es regula un permís retribuït per a les persones treballadores per compte 
aliè que no prestin serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita 
contra el COVID-19, va fixar aquest permís amb caràcter obligatori des del 30 de març fins al 9 d’abril de 2020. 
2 Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ministerio de Sanidad. Disponible a 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalida
d.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
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2) Situacions de COVID sobrevingut a una IT prèvia per una altra patologia 
a) No s’ha de modificar cap procés previ d’IT per nova indicació d’aïllament, en 

cap cas (excepte els inclosos en l’apartat d d’aquest punt i que corresponen a 
TES). 

b) S’admeten modificacions de codi diagnòstic a COVID19 en els comunicats de 
confirmació per a processos d’IT amb data inicial des del 15 de febrer (inclòs) i 
posteriors, si el codi inicial era un altre. 

Exemple: IT de 23/02/2020 per malestar general (R53.81): reconvertir tot el procés a COVID19 
(serien causes relacionades amb COVID19).  
Exemple: IT de 23/02/2020 per dorsàlgia (M54.9): alta per dorsàlgia i baixa nova per COVID19.  

 
c) Per a les IT iniciades abans del 15 de febrer NO s’admeten canvis a COVID19 

en un comunicat de confirmació, excepte en casos justificats i previ informe de 
la inspecció mèdica amb autorització expressa qui emetria els canvis. 
En aquests casos greus en què es modifica el diagnòstic a COVID19, s’ha de 
donar l’alta pel procés inicial i nova baixa al dia següent per malaltia comuna 
(pagament com AT) per COVID19, amb la qual cosa cada procés s’abonarà al 
treballador de manera diferenciada). 

Exemple: IT per malaltia comuna (MC) el 12/12/2019 per neoplàsia de colon (que segueix en 
tractament); COVID19 greu amb ingrés el 25/02/2020. Procedeix alta 24/02/2020 per neoplàsia de 
colon; baixa per COVID19 el 25/02/2020 fins resolució del quadre (per exemple, 10/04/2020); alta 
COVID 10/04/2020 y nova baixa MC 11/04/2020, acumulada a la de 12/12/2019. 

 
d) Per a IT iniciades abans del 15 de febrer de 2020 en TES (treballadors 

especialment sensibles), s’ha de procedir com en l’apartat anterior, és a dir 
donar l’alta del procés anterior i nova IT per aïllament per TES, amb informe del 
SPRL, i tenir en compte també les indicacions del punt 1 d’aquestes 
instruccions pel que fa TES i el nou codi diagnòstic. 

 
Exemple: IT per colelitiasis intervinguda (cirurgia de vesícula biliar) el 31/01/2020 amb alguna 
complicació moderada mantenint la baixa fins el 10/04/2020 (perquè ja podria reincorporar-se) en 
un treballador amb lloc de treball amb risc COVID19 que te 62 anys i una cardiopatia valvular 
crònica estable. Procedeix alta per MC el 10/04/2020 i baixa per EC (COVID19) per aïllament per 
treballador vulnerable amb abonament com AT.  

 

 

Sub-direcció general d’ Avaluacions Mèdiques 

Barcelona, 4 de maig de 2020 


