
CCOO ha convocat concentracions a tot l’Estat en resposta a 
l’alarma social provocada per la Sentència del Tribunal Constitu-
cional, que avala l’acomiadament objectiu per emmalaltir, amb 
baixa mèdica justificada. El sindicat exigeix derogar l’article que 
ho permet, el 52.d de l’Estatut dels treballadors, modificat en la 
reforma laboral de 2012.

Amb el lema ‘No a l’acomiadament per emmalaltir. Defensa 
els teus drets’, CCOO va convocar concentracions de protesta, 
el passat 27 de novembre, en les delegacions i subdelegacions 
de Govern. La Sentència del TC, del passat 16 d’octubre, avala 
la constitucionalitat de l’acomiadament objectiu per absències 
intermitents, encara que siguen justificades, i utilitza com a ar-
guments el dret de llibertat d’empresa, la defensa de la produc-
tivitat, o que no es vulnera el dret a la protecció a la salut.

Això està provocant més acomiadaments objectius per em-
malaltir i que els treballadors i les treballadores acudisquen a 
treballar sense estar recuperats per por de l’acomiadament. Les 

persones treballadores es veuen espentades a no poder absen-
tar-se justificadament del seu lloc de treball, amb el conseqüent 
risc per a la seua salut i per a la resta de la plantilla.

Les dones, les més afectades

Una situació que afecta el conjunt de la població treballa-
dora, però especialment les treballadores, perquè són elles les 
que pateixen una incidència major de patologies que exigeixen 
períodes de recuperació curts i discontinus. Uns objectius per-
fectes per a l’aplicació del 52. d.

Per a CCOO, això resulta intolerable en un estat social i de 
dret. Per tant, exigeix la derogació de la Reforma laboral i de 
l’article 52. d en particular, com a única via per a defensar el dret 
a la salut en el treball. És urgent suprimir un precepte legal que 
empara la discriminació i que culpabilitza la persona treballa-
dora, que no pot exercir el seu dret en la recuperació efectiva. 
Consulta l’annex amb l’anàlisi de la Sentència i la valoració sin-
dical sobre aquest tema.
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En memòria de les 43 persones mortes en accident de treball, fins a setembre de 2019.
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Mobilitzacions contra l’acomiadament per malaltia

Població afectada pel risc d’inundació
L’Observatori de la Sostenibilitat estima en 149.513 les persones afectades al País Va-
lencià per risc d’inundació en els pròxims 10 anys. Els sectors més afectats serien el 
turisme i l’agricultura.

L’informe recomana revisar els plans d’urbanització, els sistemes de 
clavegueram i sanejament i les xarxes de comunicació, així com la par-
ticipació de tota la ciutadania en el disseny de noves infraestructures o 
modificació de les que hi ha.

València és la província amb major risc d’impacte. Les majors incidèn-
cies es produeixen en l’extrem meridional, al sud del riu Serpis, entre 
Gandia i la província d’Alacant. Allí les àrees d’inundació, vinculades a 
la línia litoral, entren en conflicte amb un primera línia de costa molt 
urbanitzada.

Font: Observatori de la Sostenibilitat 2019. 

https://www.pv.ccoo.es/noticia:407933--Mobilitzacions_contra_l%E2%80%99acomiadament_per_emmalaltir


L’objectiu de la campanya ‘Defensa la teua postura’ és mi-
llorar la salut de les dones treballadores valencianes, a tra-
vés de la visibilització dels riscos laborals amb perspectiva de 
gènere. La campanya s’emmarca en l’Estratègia valenciana de 
seguretat i salut i benestar laboral (2017- 2020).

A continuació, enumerem algunes activitats de la cam-
panya en CCOO PV, que en aquesta edició es desenvoluparà 
a través del vessant formatiu, informatiu i de difusió de les 
propostes preventives per a fer front als riscos, en concret als 
musculoesquelètics i psicosocials que afecten les dones tre-
balladores.

- Un alt percentatge de treballadores de residències de 
persones majors consumeix fàrmacs de manera habitual. Fes-
clic ací.

- Jornada sobre els riscos ergonòmics a Castelló. Clic ací.

- La gestió de la incapacitat temporal per part de les 
mútues. Clic ací.

 - Les normes internacionals del treball. Clic ací.

- ISTAS-CCOO ha celebrat els dies 13 i 14 de novembre la 
seua Trobada Anual d’Assessora. Clic ací.

- La derogació de les reformes laborals i el compliment de 
la Llei de prevenció, “claus” per a acabar amb la sinistralitat 
laboral. Clic ací.

Assessoria de CCOO PV

El Gabinet de Salut Laboral de CCOO PV constata que deter-
minades empreses, principalment multinacionals, conceben 
els equips de protecció individual (EPI) com si es tractara d’un 
element més de la roba de treball, 
és a dir, com un complement de la 
uniformitat.

No és acceptable que s’utilitze 
la prevenció com a màrqueting, i 
menys encara quan òbvia els prin-
cipis bàsics de la llei. Està estesa la 
idea que l’empresariat no està obli-
gat a reduir el soroll, sinó a entre-
gar taps o cascos. Una idea comuna 
però errònia.

Els equips de protecció individual van ser creats per a evitar 
riscos que, en origen, l’empresariat no pot evitar i no per a 
compondre una escena de factoria de ciència-ficció. L’empresa 

està obligada a eliminar el risc i 
anteposar la protecció col·lectiva 
a la individual.

Els equips de protecció indivi-
dual són l’últim recurs preventiu. 
La mostra que l’empresa no ha 
sigut capaç d’eliminar o de dismi-
nuir un risc a un nivell suficient 
perquè no genere cap mal a la sa-
lut dels treballadors i de les treba-
lladores.
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Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport                     

• El Tribunal Superior de Justícia 
de Castella i Lleó ha fallat en favor 
de CCOO per al reconeixement de la 
malaltia professional del canal carpià a 
una cambrera de pisos.

La Sentència considera que la cons-
trucció teòrica que hauria de mantin-

dre el quadre de malalties professio-
nals “no és sempre respectada per la 
norma positiva, que en molts casos es 
limita a esmentar el patogen, sense do-
nar un llistat de les professions en les 
quals aquest agent ha de presumir-se 
existent o enumerant aquestes a títol 

merament exemplificatiu i com a llis-
ta oberta”. La Sentència ha adquirit la 
seua fermesa.

Felicitem les companyes del Gabinet 
de CCOO de Castella i Lleó pel seu im-
pacte en les persones a les quals repre-
sentem.

La salut laboral al dia

El (mal) ús dels equips de protecció individual

Activitat de la campanya de prevenció amb perspectiva de gènere

Defensa la teua postura
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