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SI ETS TEMPORER O TEMPORERA I PENSES QUE 
ELS TEUS DRETS NO ES RESPECTEN, NO HO DUBTIS: 

CONTACTA AMB EL TEU SINDICAT CONSULTA’NS

RISCOS POSSIBLES DANYS A LA SALUT
Contacte amb productes químics 
(insecticides, herbicides, etc.)

Intoxicació, lesions als ulls, problemes a la pell o respiratoris, etc.

Transportar càrregues pesades o adoptar 
postures incòmodes

Lesions musculars, d’ossos, d’articulacions (mal d’esquena, braços, 
mans, coll, cames, etc.) 

Ús d’eines i maquinària agrícola Cops, talls, caigudes, etc.

Ritme de treball elevat o extenuant Fatiga, estrès, etc.

Contacte amb insectes, rates, ratolins, etc. Picades, mossegades, etc.

Condicions ambientals, especialment 
l’exposició al sol i a la calor

Cop de calor (marejos, nàusees, taquicàrdies…), erupcions de la pell, 
problemes oculars, càncer.

TENS DRET A TENIR CONDICIONS LABORALS QUE NO PERJUDIQUIN LA TEVA SALUT:

SABIES QUE ELS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES TEMPORERS TENEN ELS 

MATEIXOS DRETS QUE ELS FIXOS? 

Les persones temporeres 
sovint s’enfronten a condicions 
laborals d’extrema precarietat 

o fins i tot d’abús i explotació 
que posen en perill la seva 

seguretat i la seva salut.
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Disposar d’instal·lacions i espais 
de descans i per a la higiene 
personal (vestuaris, dutxes, etc.).

Tenir eines, maquinària i vehicles 
en bon estat i que siguin segurs.

Treballar a un ritme adequat, 
amb descansos suficients 
durant la jornada de treball i 
entre jornades.

Tenir mitjans per protegir-te 
de la calor (zones a l’ombra 
o refrigerades per descansar, 
gorres, ulleres de sol, cremes 
de protecció per a la pell, aigua 
potable i fresca…).

No ser objecte d’abús laboral ni 
de violència sexual a la feina. 

Accedir a formació sobre els riscos 
laborals als quals estàs exposat i a 
la manera de prevenir-los. 

Rebre atenció mèdica per part 
de la mútua en cas d’accident 
de treball.

Poder realitzar revisions mèdiques 
per saber l’impacte dels riscos 
laborals sobre la teva salut.

No haver de pagar per cap 
d’aquestes mesures: se n’ha de 
fer càrrec qui et contracta. 

https://www.ccoo.cat/contacta/
https://www.ccoo.cat/noticies/ccoo-de-catalunya-alerta-del-risc-que-suposa-treballar-amb-calor-extrema-a-laire-lliure/

