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Comunicat del GCCOM sobre les Certificacions de 
Defunció en general i en els casos amb Covid-19 

 

Davant la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió 
de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, i seguint 
les directrius del Ministeri de Sanitat i del Ministeri de 
Justícia, en relació a les Certificacions de Defunció de 
morts per causes naturals, i en especial en els casos 
amb Covid-19 o sospita d’infecció per Covid-19, i 
d’acord amb les definicions proposades per la OMS, la 
Vocalia Nacional d’Administracions Públiques informa 
sobre el procediment a seguir sobre les Certificacions 
de Defunció: 

 

1.- Degut a la necessitat de comptar amb els medis 
adequats de protecció contra els riscos biològics i en 
particular contra l’exposició al COVID-19, es recorda la 
necessitat de seguir les recomanacions efectuades pel  
Ministeri de Sanitat, i reduir al mínim imprescindible els 
reconeixements en situacions de risc. 

2.- La intervenció judicial del Metge Forense es limitarà, 
per tant, als casos de mort violenta o en els que existeixi 
clara sospita de criminalitat. 

3.- En la resta dels casos, la certificació de la mort 
correspon als metges assistencials dels Serveis Públics 
o Privats de Salut.  

4.- Per a l’emissió dels corresponents certificats de 
defunció, en els casos de probable infecció per Covid-
19 en el medi comunitari sense confirmació analítica, 
una vegada consultats, si això és possible, els 
antecedents mèdics del traspassat amb especial atenció 
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a la simptomatologia descrita de la infecció, es 
procedirà a certificar de la següent manera. 

- Causa Inicial o Fonamental de la Mort: COVID-19 NO 
CONFIRMAT o SOSPITA D’INFECCIÓ PER CORONAVIRUS. 

- Causa Immediata: la causa última que es consideri 
correcta, serveixi com a exemples “fallada 
multiorgànica”, “destret respiratori” o “insuficiència 
respiratòria aguda”. 

- Podran reflectir-se causes intermitges si les hagués o 
es coneixen: “neumònia” “sepsis” o “coagulopatia”. 

- En l’apartat altres processos s’han de recollir les 
patologies o comorbilitats que comporten un major risc 
de desenvolupar malaltia greu si existeixen: “malalties 
cardiovasculars” “hipertensió arterial” o “diabetis”. 

5.- En els casos de COVID 19 confirmat mitjançant test 
de laboratori, la Causa Fonamental haurà de recollir-ho 
de la següent manera: COVID-19 CONFIRMAT. Per a la 
resta de la certificació es procedirà com en l’apartat 
anterior. 

Tot això sense perjudici de la col·laboració que sigui 
requerida als metges forenses per part de les autoritats 
sanitàries. 

El contingut d’aquest document compleix els principis 
d’Ètica Mèdica i és conforme a allò establert en el Codi 
de Deontologia Mèdica vigent. 

S’inclouen enllaços d’interès: 

Ministeri de Sanitat 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
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Ministeri de Justícia  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/servicios-esenciales-
justicia 

OMS https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/  

 

Madrid, 28 de març de 2020 

 


