
Malalties professionals. 
Reconeixement i actuació 
dels delegats i delegades
CONCEPTE DE MALALTIA PROFESSIONAL 

Una Malaltia Professional (d’ara endavant, MP) és aquella 
que ha estat contreta a conseqüència de la feina per compte 
d’altri, que està inclosa en el quadre de malalties professionals 
de Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, i que està 
provocada per l’acció d’elements o substàncies que consten 
en aquest quadre per a cada malaltia professional. 
És a dir, per al reconeixement de la malaltia professional i de les 
corresponents prestacions econòmiques, aquesta malaltia ha 
d’aparèixer en aquesta llista i l’activitat laboral realitzada t’ha 
de posar en contacte amb l’agent nociu que genera aquesta 
patologia.

I SI LA MÚTUA NO RECONEIX LA MP?  
i Abans d’anar a la mútua, cal que t’asseguris que l’empresa 

t’ha facilitat una còpia del comunicat d’assistència.
i Si et deriva al metge de la Seguretat Social, demana a la 

mútua un informe motivat i per escrit conforme la malaltia 
es considera malaltia comuna.

i Convé emplenar el full de reclamacions de la mútua 
al centre assistencial i també a l’oficina virtual                                                     
(https://www.ovrmatepss.es/virtual/).

i Cal acudir al metge o metgessa de capçalera, que ens pot 
estendre la baixa mèdica si ho considera convenient.

 Sol·licita-li que et derivi a la Unitat de Salut Laboral (USL), 
perquè et facin un informe sobre el possible origen 
professional de la malaltia que pateixes.

i Podràs iniciar el procés de determinació de contingències 
davant l’INSS. És un tràmit gratuït per als afiliats i afiliades a 
CCOO. Amb l’informe de la USL tens més garanties d’obtenir 
una resolució favorable.

i Si l’empresari no va implantar prou mesures de seguretat, 
la persona treballadora afectada té dret al recàrrec de 
prestacions. i Hi ha patologies, com la síndrome del túnel carpià en 

cambreres de pisos o netejadores, que no estan recollides 
en el quadre de malalties professionals, però que han de 
ser reconegudes com a tals per instrucció de la Direcció 
General d’Ordenació de la Seguretat Social. 

PER UNA ORGANITZACIÓ MÉS SALUDABLE DE LA FEINA!
Si necessites més informació i assessorament, dirigeix-te als 
teus delegats i delegades de prevenció o a la secció sindical de 
CCOO a la teva empresa. També ho pots fer directament al teu 
sindicat CCOO: www.ccoo.cat

comissió obrera
nacional de Catalunya

FINANCIADO POR:C
C

O
O

 C
at

al
un

ya
 d

es
em

br
e 

20
19

 - 
D

L 
B 

28
12

1-
20

19
  



 El Servei de Prevenció (SP), a través de la vigilància de la 
salut. Quan detecta una malaltia professional ha de realitzar 
la comunicació de sospita a la mútua o a l’INSS.

 El Servei Públic de Salut (SPS): el metge o metgessa de 
capçalera pot emetre un diagnòstic de sospita de possible 
origen laboral perquè es valori la situació, o bé per la mútua 
o bé per les unitats d’inspecció mèdica del sistema públic (a 
Catalunya, l’SGAM).

 El treballador o treballadora afectada: pots dirigir-te a la 
inspecció mèdica si t’ha estat denegada la qualificació de 
malaltia professional per les vies anteriors.

 En aquest cas, serà fonamental preparar la documentació 
necessària. Posa’t en contacte amb els teus delegats/ades de 
CCOO.

  Els delegats i delegades de prevenció: mitjançant el seguiment 
sindical i l’assessorament als treballadors i treballadores.

QUI POT INICIAR EL PROCÉS DE SOSPITA DE MP?

L’INSS realitza la qualificació i el reconeixement definitiu, a 
través de les comunicacions que li arriben de les mútues o de les 
sospites de MP, que pot ser declarada amb o sense baixa mèdica.
Per tant, en cas que l’empresa tingui les contingències 
professionals en una mútua, la declaració inicial de la MP la farà 
la mateixa mútua. 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL RECONEIXEMENT DE LA MP?

DECLARACIÓ DE L’ORIGEN LABORAL DE LA MALALTIA: 

i  Per al reconeixement per part de la mútua, cal que l’empresari 
et faciliti el comunicat d’assistència.

i Quan la mútua es nega a reconèixer la patologia com a MP, 
contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO, que 
intervindran per orientar-te en el procés.

i Perquè obliga l’empresa a fer prevenció: ha d’implantar 
mesures preventives per adaptar el teu lloc de treball i 
evitar que continuï perjudicant-te la salut, així com evitar 
noves MP.

i Perquè les patologies per malaltia comuna que alternen 
períodes de baixa poden comportar acomiadaments per 
absències justificades.

i Perquè disminueix la repercussió econòmica per 
a la persona afectada: són gratuïtes les despeses 
farmacèutiques, pròtesis... 

i Perquè es visibilitzen les malalties professionals i millora, 
així, la intervenció sindical de delegats i delegades de 
prevenció en la investigació i la prevenció dels danys.

i Perquè millora la quantia econòmica de la prestació rebuda 
per la persona treballadora afectada.

PRESTACIONS EN CASOS D’INCAPACITAT TEMPORAL
IT DERIVADA DE 

CONTINGÈNCIA COMUNA
IT DERIVADA DE CONTINGÈNCIA 

PROFESSIONAL
Del 4t al 20è dia

El 60 % de la base reguladora*
Dia de l’accident o malaltia

100 % del salari

A partir del 21è dia
El 75 % de la base reguladora*

Des del 2n dia
El 75 % de la base reguladora*

QUI PAGA?
Del 4t al 15è dia

Empresa
Dia de l’accident o malaltia

Empresa

A partir del 16è dia
Mútua o INSS

Des del 2n dia
Mútua o INSS

*Aquestes quantitats poden millorar en funció del conveni col·lectiu aplica-
ble o per acord amb l’empresa.


