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CCOO DENÚNCIA LES RETALLADES EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

La desregulació legislativa condemna la seguretat i salut laboral 
 

 

El proper 28 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el 

Treball. Una jornada reivindicativa amb què el moviment sindical vol denunciar les 

conseqüències que sobre la seguretat i salut en el treball estan tenint les polítiques 

d'austeritat, que han generat un important desmantellament del sistema de 

protecció social i un retrocés en els avenços aconseguits en matèria de protecció i 

salut laboral. 

 

Com cada any, CCOO commemora aquest dia internacional reafirmant el seu 

compromís amb la defensa de la salut dels treballadors i treballadores, i en aquest 

sentit exigeix al Govern de Rajoy la retirada de la Llei de Mútues; millores en la 

normativa de malalties professionals (que el càncer d'origen laboral es consideri 

malaltia professional); l'aprovació de l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el 

Treball, així com el manteniment de les inversions en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 

Enllaç de la publicació : 

 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub121363_Gaceta_Sindical_n_198__28_de_abril__Dia_Internacio

nal_de_la_Salud_y_la_Seguridad_en_el_Trabajo.pdf 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms ...................................................................................................................................................................................... 

 

DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….......................................…........ Data naixement ............................................. 

 

Adreça........................................................................................................................................................................................................ 

 

Població ...............................................................................................................................  Codi postal .............................................. 

 

Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................ 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 

 

Correu electrònic ……………………………………....…...................................…............ Firma: 

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


