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MALALTIES PROFESSIONALS

EXIGEIX
UN TREBALL
SENSE RISCOS
28 d’abril, Dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball , CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya volem posar
Amb motiu del

de manifest el dret que tenim els treballadors i treballadores sobre les nostres
condicions laborals i a exigir un treball sense riscos.

Durant el 2018 la sinistralitat laboral va continuar creixent. A Catalunya, es van
produir durant aquest període 242.083 accidents de treball, entre accidents amb
baixa, sense baixa i in itinere, la qual cosa significa un augment de l’1,66% respecte a les dades del 2017.

EL CONTROL

2019

PREN

28 d’abril

Dia internacional de la Salut i la Seguretat al Treball

82 persones van perdre la vida a la feina durant el 2018 a Catalunya, 82 persones que no van tornar
a casa seva pel fet de guanyar-se la vida. 60 morts a causa d’accidents al lloc de treball i 22 per
accidents en anar o tornar de la feina a casa. Hem de recordar que els treballadors i les treballadores
tenim, entre altres drets laborals, el dret a la integritat física. A més, la Llei de prevenció de riscos
(LPRL) reconeix, expressament, el nostre dret a una protecció eficaç en aquesta matèria.

TREBALLAR, NO POT SUPOSAR UN RISC
PER A LA NOSTRA SEGURETAT I SALUT;
EXIGIM UN TREBALL SEGUR I SALUDABLE!
n El mercat de treball s’ha precaritzat durant els anys de
crisi, precarització que segueix instal·lada estructuralment
en l’actualitat. La reforma laboral del 2012 va reforçar el
poder unilateral dels empresaris dotant-los d’eines per fer
prevaler els seus interessos sobre els de la classe treballadora i augmentar els seus beneficis empresarials a costa
d’empitjorar les condicions laborals, menyscabant així la
seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
n La inseguretat laboral, associada a les relacions laborals temporals i parcials no desitjades que monopolitzen
les noves contractacions i els ínfims salaris que perceben,
estan obligant els treballadors i treballadores a triar entre
salari o salut, entre drets o ocupació. La precarietat laboral
ha fet que augmenti el nombre de persones treballadores
pobres, que es veuen obligades a acceptar feines en condicions insegures i que posen en seriós risc la seva salut.

IINTENTAR GUANYAR-SE LA VIDA NO POT
SUPOSAR UN RISC PER A LA TEVA SEGURETAT
I SALUT
n Hi ha un enorme subregistre de les malalties d’origen
laboral. A Catalunya, durant el 2018, només s’han registrat
3.383 malalties professionals. Hi ha unanimitat a considerar que no es declaren totes les malalties professionals,
però cal voluntat política per fer les reformes necessàries
que reverteixin aquesta situació. Les mútues no poden
continuar imputant sobre el nostre malmès sistema públic
de salut la gestió sanitària i econòmica de qüestions relacionades amb accidents de treball, malalties professionals i
malalties relacionades amb la feina. .
n L’exposició continuada en els centres de treball a substàncies perilloses o a càrregues de treball físiques o mentals
excessives, provoquen malalties que invaliden, produeixen
patiment i en nombroses ocasions provoquen fins i tot la mort.

n El càncer d’origen laboral continua sent una assignatura
pendent de les polítiques de salut laboral. A Espanya només es
declaren entre el 0,1 i el 0,2% dels càncers laborals estimats.
El 2018, només es van declarar 28 malalties professionals relacionades amb agents carcinògens dels quals 2 corresponen a
Catalunya. Més de la meitat van estar relacionades amb l’amiant.
Si es reconeguessin tots els casos que es produeixen, el càncer
seria la primera causa de mortalitat professional a Espanya.

PREN EL CONTROL,
EXIGEIX UN TREBALL SENSE RISCOS!
Per prendre el control de les teves condicions de treball
NO VALEN LES SOLUCIONS INDIVIDUALS. Organitzar-se
col·lectivament és la mesura preventiva més eficaç.

Per això, exigim:

4 Una prevenció real a l’empresa que garanteixi una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
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El respecte als drets de consulta, participació i representació en tot allò que pugui tenir conseqüències per a
les nostres condicions de treball i la nostra salut. Per això,
és imprescindible el foment de la negociació col·lectiva
com a eina bàsica de defensa dels drets dels treballadors
i treballadores.

4 Cal reforçar les administracions públiques competents
en matèria de salut laboral; En primer lloc, cal dotar la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb recursos suficients
per complir eficaçment amb la funció de vigilància i control
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals. I reforçar l’Institut Català de la Seguretat i Salut Laboral de la
Generalitat perquè pugui dur a terme les seves atribucions.
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S’ha de concretar un pla global de lluita contra les malalties professionals. És necessari adoptar mesures normatives
per permetre la identificació i declaració de les malalties
professionals que han patit les persones treballadores.

4

Que el nou Govern i Parlament que sorgeixin de les
eleccions generals del 28 d’abril deroguin les reformes
laborals i avancin en un nou marc legal que combati la
precarietat laboral i que acabi amb el deteriorament de
condicions de treball associades a l’increment dels danys
a la salut.

