
QUÈ CAL FER PERQUÈ ES RECONEGUI QUE 
PATEIXES UNA MALALTIA PROFESSIONAL?

CC
OO

 D
E 

CA
TA

LU
NY

A 
-A

GO
ST

 2
02

2

amb el suport de:

AGOST
2022

PÍNDOLA 
INFORMATIVA

NO ET QUEDIS MAI AMB EL DUBTE, CONTACTA 
AMB ELS TEUS DELEGATS I DELEGADES DE CCOO 

O CONSULTA’NS

QUÈ SÓN LES MALALTIES PROFESSIONALS?

MALALTIES PROFESSIONALS: 
ELS DANYS A LA SALUT MÉS INVISIBLES

Són malalties contretes a conseqüència de la feina 
per compte d’altri i que estan incloses en el quadre de 
malalties professionals (RD 1299/2006).
Perquè es declarin s’han de donar aquestes condicions:
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Per a més informació, consulta el nostre díptic sobre malalties professionals.

Existeix un gran 
subregistre 

QUÈ PERMET EL FET DE RECONÈIXER-LES?

Investigar-ne les causes i evitar que tornin a 
passar.

Permetre la intervenció sindical en la revisió 
i la millora de les mesures preventives 
col·lectives.

Obtenir tractament i medicació gratuïts.

Accedir a millors prestacions econòmiques, 
inclòs un augment de totes les prestacions 
de la Seguretat Social derivades de l’accident 
de treball a càrrec de l’empresa (recàrrec de 
prestacions).

El facultatiu de capçalera o del servei de 
prevenció de l’empresa pot fer la comunicació 
de sospita perquè s’iniciï el reconeixement. 
Comenta-ho amb el teu metge o metgessa.

Si malgrat tot no aconsegueixes la declaració 
de la malaltia professional, informa’t del 
procés de canvi de contingència.

01 Que la malaltia consti en el quadre.

Que hi hagi hagut exposició a un dels agents 
causants previstos en el quadre.

Que la persona que la pateix realitzi la 
seva activitat en una de les ocupacions 
assenyalades en el quadre.

d’aquestes malalties: 
se’n notifiquen moltes 
menys de les que 
existeixen en realitat. 

Des del 2008, el nombre 
de malalties professionals 
declarades a Catalunya ha 
disminuït un 47,28 %. 
Per exemple, les comuni-
cacions de les causades 
per agents cancerígens són 
pràcticament inexistents.

https://www.ccoo.cat/contacta/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22169-consolidado.pdf
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_malalties_professionals.pdf
https://www.ccoo.cat/noticies/el-reconeixement-de-laccident-de-treball-o-malaltia-professional/

