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EL RECONEIXEMENT DE L’ACCIDENT DE 
TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL

amb el suport de:

abril
2022

PÍNDOLA 
INFORMATIVA

PER SABER MÉS SOBRE EL PROCEDIMENT A 
SEGUIR, CONTACTA AMB ELS TEUS DELEGATS I 

DELEGADES DE CCOO O CONSULTA’NS

Els danys a la salut que patim a conseqüència del treball es pro-
dueixen per una falta de prevenció eficaç enfront dels riscos labo-
rals. La normativa preventiva obliga les empreses a investigar per 
què s’ha produït cada accident de treball i malaltia professional, 
amb l’objectiu de modificar o millorar les mesures preventives. Si 
això no es fa, és molt probable que es tornin a produir.

Acudir a la mútua amb el comunicat 
assistencial que l’empresa està 
obligada a facilitar-te. Sense ell la 
mútua no reconeixerà, en cap cas, 
l’origen laboral del nostre problema de 
salut, ni et donarà la baixa mèdica.

Un accident de treball (AT) o malaltia professional (MP) pot requerir la 
baixa mèdica o no, però en tot cas suposen una lesió o patologia que 
necessitarà assistència sanitària en algun moment, la qual ha de ser 
prestada per la mútua de l’empresa.

COM ACTUAR QUAN LA MÚTUA O L’EMPRESA NO RECONEIXEN UN 
ACCIDENT DE TREBALL O MALALTIA PROFESSIONAL?

1 Comprova que no és un full de la Generalitat, l’Agència Catalana de 
Consum no té competències en les queixes rebudes per les mútues.

 “Això no és per la teva feina, deu ser l’edat…, és degeneratiu……., 
segur que és perquè fas esport...”

Si aquestes paraules et resulten familiars, presta atenció a aquesta 
nova píndola informativa.

Si et deriven al teu metge o metgessa 
de capçalera:

Sol·licita còpia de l’informe que la mútua 
ha de fer quan ens deriva al sistema pú-
blic de salut motivant la seva decisió. Ha 
d’estar signat pel facultatiu, incloent-hi 
el seu número de col·legiat o col·legiada.

Sol·licita el full intern de reclamacions1 
amb l’objectiu de deixar constància de la 
teva assistència a la mútua dins de la jor-
nada laboral i que no ha reconegut l’AT 
o MP, o no t’ha donat la baixa mèdica. 
També pots reclamar mitjançant l’Ofici-
na virtual de reclamacions a mútues de 
la Seguretat Social. 

Ves al teu metge o metgessa de 
capçalera perquè valori el teu estat de 
salut i t’estengui la baixa mèdica, si és 
necessari, per incapacitat temporal per 
contingència comuna. Sol·licita-li que et 
derivi a la Unitat de Salut Laboral (USL) 
per obtenir un informe sobre si el teu 
problema de salut està relacionat amb 
el treball o no. 

Sol·licita el reconeixement de l’AT o 
MP (canvi de contingència) davant de 
l’Institut Nacional de Seguretat Social 
(INSS), adjuntant el part assistencial en 
cas que l’empresa te l’entregués, còpia 
del full de reclamacions i l’informe de la 
USL.

Si la resolució de l’INSS determina el 
canvi de contingència, sol·licita a la 
teva empresa la revisió de les teves 
condicions de treball i la notificació de 
l’AT que ha de fer a l’Autoritat Laboral. 
En cas de MP, demana a la mútua 
la comunicació que ha de realitzar a 
Seguretat Social.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT EL RECONEIXEMENT DE L’AT I MP?
Perquè és necessari per a investigar les seves causes 
i evitar que et torni a passar, i permet la intervenció 
sindical en la revisió i millora de les mesures 
preventives col·lectives.

Perquè permet obtenir tractament i medicació 
gratuïts i accedir a millors prestacions econòmiques, 
inclòs un possible recàrrec 

ATENCIÓ! 
Segons les dades de la Gene-
ralitat sobre la qualitat de la 

gestió de la prevenció, 
Poc més del 25% de les em-
preses investiga les causes 

dels danys a la salut
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https://www.ccoo.cat/contacta/
https://www.ovrmatepss.es/virtual/
https://www.ovrmatepss.es/virtual/
https://www.ovrmatepss.es/virtual/

