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GENCAT – CORONAVIRUS – PREGUNTES FREQÜENTS 

https://web.gencat.cat/es/coronavirus/index.html 

 

SALUT 

 

Quins són els telèfons d’informació sobre el coronavirus? 

112: Emergències (si cal presència de policia, SEM o bombers) 

061: Urgències per coronavirus i sanitaris 

012: Informació general no sanitària  

També pots trucar el teu CAP/CUAP. Per mesures excepcionals derivades de la 

COVID-19, en alguns dels centres assistencials estan adequant els serveis (amb 

atenció no presencial i telefònica), els horaris i, també en alguns casos hi pot 

haver tancaments, principalment en consultoris locals. 

Consulta si el teu centre si té alguna afectació. 

Cercador de centres sanitaris 

https://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/ 

 

Què he de fer si necessito renovar o tramitar la baixa? 

Si has de renovar una baixa laboral i no requereixes de seguiment clínic, et 

poden fer arribar el comunicat de confirmació de baixa o alta a través de La 

Meva Salut, utilitzant el servei eConsulta. 

Si has de demanar una baixa, també ho pots fer per telèfon al teu centre 

d’atenció primària o a través de La Meva Salut, però has de tenir en compte 

que el confinament, la cura d’un familiar o una indicació de l’empresa no són 

criteris per tramitar una baixa laboral. 

Enllaç a La Meva Salut: 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/guest/pre-login-cps 

 

Com puc donar-me d’alta a La Meva Salut? 

Excepcionalment durant el període del coronavirus s'ha habilitat un número 

de telèfon i un enllaç per donar-se d'alta a l'espai digital de salut personal La 

Meva Salut. 
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Es pot fer a través del telèfon 900 053 723 (de 8 a 20 h) o a través del formulari 

de registre de La Meva Salut. 

 

És normal que triguin en enviar-me el codi d'accés? 

Sí, el procés no és automàtic i pot ser que triguis uns dies a rebre el codi. 

 

Es pot demanar la baixa per no anar a treballar? 

No, la baixa mèdica només es dona quan un metge ho determina en base a un 

motiu mèdic justificat. El confinament, la cura de familiar o una indicació de 

l’empresa no són criteris per tramitar una baixa laboral.  

Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura 

respecte del cònjuge o parella de fet, així com de familiars fins al segon grau, 

tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o la reducció de la 

mateixa.    

 

En cas de ser persona considerada contacte estret d’un pacient diagnosticat, 

com ha de tramitar la incapacitat laboral (IT)? 

Els contactes estrets de familiars, i molt alligats, es considera que han de 

romandre en aïllament preventiu. Per tant, si necessiten la IT, caldrà emetre 

baixa laboral amb durada estimada de 14 dies, utilitzant de forma preferent 

els mitjans telemàtics.   

 

Ha tancat el meu consultori local / CAP. On he d’acudir ara? 

Tots els canvis d’horaris o el tancament de centres es poden consultar al web 

de centres i serveis de Canal Salut. 

 

On he d’acudir si estic de baixa i m’han anul·lat la cita al CAP? 

No s’ha d’anar al centre per aquest motiu no urgent. Properament, les 

consultes relacionades amb recollir o tramitar una baixa (causada pel 

coronavirus SARS-CoV-2) es podran fer trucant al CAP o a l’eConsulta a través 

de La Meva Salut.   
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Fa dies que truco al meu CAP i no m’agafen el telèfon. Com hi contacto? 

Els CAP estan rebent moltíssimes trucades, més del que és habitual. Si el motiu 

de la consulta no és urgent, fas ben fet de no anar-hi. Pots utilitzar l’eConsulta 

per contactar amb el teu professional de referència a través de La Meva Salut. 

 

TREBALL- RELACIONS LABORALS 

 

Quin procediment ha de seguir una empresa si un treballador o un familiar 

d’aquest dona positiu en coronavirus? 

Han de telefonar al 061 per tal que s’activin els protocols de contacte i els 

donin instruccions sobre com procedir per fer els aïllaments o confinaments. 

 

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si és una 

persona de risc? 

Ha de comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries i, si s’ha de 

quedar confinat per risc. Haurà de demanar  la incapacitat temporal. 

 

En cas de ser treballador d’una empresa que no tanca, què ha de fer si vol 

deixar d’anar a treballar perquè algú de la seva família és persona de risc? 

Comunicar-ho a la seva empresa i a les autoritats sanitàries. En aquest cas, 

l'empresa pot admetre que els treballadors/es treballin des de casa per mitjà 

del teletreball o demanar-los que cursin una baixa si es constata la situació de 

risc per les autoritats sanitàries. 

 

He de portar un justificant per anar a treballar? 

La justificació per anar a la feina es pot fer de dues maneres:  

Mitjançant un certificat acreditatiu de l’empresa. 

En cas de no disposar del certificat acreditatiu, es pot emplenar i portar 

emplenat el model de declaració autoresponsable elaborat del Departament 

d'Interior, per facilitar als ciutadans i els agents de policia la comprovació que 

un desplaçament determinat corresponen a una activitat autoritzada. 
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Durant quant de temps està vigent una resolució de reconeixement de força 

major? 

Fins a la data de finalització de les mesures laborals derivades de l’estat 

d’alarma que es publicarà al BOE. Si l’empresa comunica unes dates de 

suspensió anteriors, quedaran prorrogades automàticament fins que finalitzi 

l’estat d’alarma. 

 

 

TREBALL- EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ. 

 

Què he de fer si tinc una empresa i he de fer suspensions de contracte o 

reduccions de jornada? 

Cal presentar un expedient de regulació d’ocupació temporal per força major. 

Es pot fer tant la suspensió com la reducció, però no l’acomiadament. 

 

Com he de realitzar el tràmit? 

De manera electrònica via Canal Empresa, amb certificat digital. 

Si l’empresari no en disposa també pot presentar la sol·licitud un intermediari 

(gestor/advocat). 

Enllaç a Canal Empresa: 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/P

erTemes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-

contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category= 

 

Cal posar data de finalització? quina s’ha de posar?  

Cal posar una data de finalització, si cal allargar les mesures més de 15 dies, 

està justificat posar 30 dies, , i si és abans es poden donar d’alta els 

treballadors. Igualment, a la resolució es recollirà que la mesura estarà vigent 

en tant que es mantinguin les circumstàncies d’alarma. 
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Cal que l’empresa tingui un nombre mínim de treballadors per poder 

presentar un ERTO? 

L’ERTO es pot presentar pels empresaris que tinguin causa per presentar-lo, 

encara que sigui per a un sol treballador, a diferència de l’ERO 

d’acomiadament que requereix un nombre mínim d’afectats. 

 

Si en una empresa s'ha presentat un ERTO incloent a part de la plantilla i, 

posteriorment, es considera necessari que l’ERTO afecti més treballadors 

¿pot sol·licitar l'increment dels treballadors de l'ERTO inicialment presentat 

o ha de presentar-ne un de nou? 

No, haurà de presentar un segon ERTO. 

 

He de donar de baixa els treballadors de l'empresa en la Seguretat Social? 

No, ja que segueixen d'alta, amb independència que l'empresa pugui estar 

exonerada del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.   

 

S'ha d'incloure a l’ERTO els treballadors que estan en incapacitat temporal? 

Sí, perquè passaran a cobrar la prestació per desocupació quan finalitzi la seva 

situació d'incapacitat temporal. Aquesta situació s’haurà de reflectir en la 

relació de persones treballadores afectades per l’ERTO. 

 

TREBALL- ATUR 

 

On es poden fer les inscripcions noves d’atur? 

Aquelles persones que mai no han estat inscrites a les Oficines de Treball i 

necessitin la inscripció per tramitar la prestació per desocupació o per 

qualsevol altre motiu, poden fer la inscripció de manera telemàtica o bé 

telefònicament trucant a l’Oficina de Treball (Cercador d’Oficines). Cal tenir en 

compte que algunes oficines estan tancades a causa de la situació d’alarma 

sanitària actual. En aquest document podeu comprovar quines estan tancades 

i quines són les oficines alternatives. 

Aquelles persones que hagin estat afectades per un ERTE/ERTO i en algun 

moment han estat inscrites a les oficines de Treball, no és necessari que facin 

cap tràmit. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) tramitarà la seva 

prestació de forma automàtica. 
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Enllaç cercador d’Oficines de Treball: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-

doficines-de-treball/ 

 

Hi ha algun lloc on consultar si una persona ha estat mai inscrita a una OT? 

No, actualment no es pot consultar. Si algú té dubtes, és millor que faci el 

tràmit d’inscripció. 

 
 
 

mailto:administracion@gremibcn.com
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/

