
 

Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / ….......... 

 

Nom i cognoms ................................................................................................................................................................................................................. 
 

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

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

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

Empresa/centre de treball ................................................................................................................................................................................................. 
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       

 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del qual és titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran 
incorporades a un fitxer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector a què pertany l’empresa en què treballis i 
que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com a persona 
afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per enviar-te informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CS CCOO, dels acords i de les dades d’aquestes 
entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del 
teu DNI i indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al domicili de 
la CS CCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens algun dubte pots enviar un 
correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 

 

 

 

 

 

A continuació et detallem els passos que has de seguir si tens un 

accident, malaltia o problema de salut, produït o empitjorat pel teu 

treball i no reconegut com a tal per la teva empresa o per la mútua. 

1. Aconseguir que l'empresa et doni el part d'assistència per acudir a la mútua. 

Imprescindible perquè la mútua reconegui el dany relacionat amb el treball. 
 

2. Tant si has aconseguit el parte com si no, anar a la mútua i seguir l'indicat 

en aquest díptic. 
 

3. Si la mútua et deriva a la Seguretat Social, sol·licita al metge de capçalera 

la baixa en cas que la necessitis i demana-li que et derivi a la Unitat de 

Salut Laboral. 
 

4. Demana orientació als teus delegats de CCOO per sol·licitar a la 

Seguretat Social el reconeixement d'origen professional del dany i a 

l’empresa l’adaptació del lloc de treball si és necessària. 

No ho dubtis, davant qualsevol 

consulta o incidència contacta amb 

la Secció Sindical o amb els teus 

delegats de CCOO. 

Recorda: 

 Els fulls de reclamacions que lliuren les mútues adreçades al Departament 
de Consum de la Generalitat de Catalunya no tenen cap validesa jurídica. 
Aquest departament no és competent en aquest cas. Assegura't que et 
lliuren un full intern de mútua.  

 Convé també adreçar la reclamació a la Direcció general d'Ordenació de 
Seguretat Social (contacta amb el teu delegat/a de CCOO). 

 Tens dret a preguntar i conèixer el número de col·legiat del professional 
sanitari que t'atengui. 

 Després d'una absència perllongada per motius de salut, l'empresa està 
obligada a oferir-te un examen de salut per valorar la necessitat d'adaptar 
el teu lloc de treball. Contacta amb els teus delegats/des de CCOO per 
iniciar aquest procés i entrega al metge (no a l'empresa), amb justificant 
de recepció, l'informe de la USL amb criteris i orientacions per a 
l'adaptació del lloc (Pas 3 del díptic). 

  
 

  
 

MÚTUA: 

Deriva a S.S. 

PASSOS A SEGUIR PEL 

RECONEIXEMENT PROFESSIONAL DE LA 

LESIÓ A LA SALUT I L’ADAPTACIÓ DEL 

LLOC DE TREBALL 

EMPRESA: 

el “parte” 

MÚTUA: 

Reconeixement 

Seg.Social: 

la baixa 

Seg.Social: 

A USL 

1 
2 

2 

3 

3 

4 



1. Las Unidades de Salud Laboral (USL) son unidades de apoyo a los médicos de cabecera, 
integradas en la sanidad pública, con médicos del trabajo especializados, que trabajan para la 
detección de los problemas de salud relacionados con el trabajo y de su resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lesió o 
accident 

Comunicar-ho al 
responsable i 

sol·licitar PARTE 

Disposem del 
PARTE 

Ens deneguen 
el PARTE 

Acudir a mútua 

Contactar amb CCOO 

Escrit per deixar 

constància 

Acudim a mútua 
AMB parte 

Acudim a mútua 
SENSE parte 
 

Ens deriven a 
Seguretat Social 

Sense Baixa 

1. Sol·licitar informe mèdic a 

mútua 

2. Full de reclamacions 

No Baixa 

Derivació a USL 

Informe sobre adaptació 

lloc de treball 

Sol·licitud de canvi de metge 

No derivació a USL 

Informe 
USL 

Contactar amb 
delegats/delegades 

CCOO 
 

Reconeixement mèdic d’empresa per 
a  l’adaptació del lloc de treball 
(Vigilància de la salut) 
 

Determinació de contingència 

2  Anem a la mútua 

Tant si hem aconseguit el parte com si no, és important que anem a la mútua. 
En el primer cas, el metge de mútua valorarà el nostre estat de salut, o bé ho 
determina com a contingència professional (relacionat amb el treball) o bé ens 
deriva a la Seguretat Social. 

Sempre que t'enviïn a la Seguretat Social, és fonamental, sol·licitar i obtenir 
l'informe que la mútua ha de fer quan ens deriva al metge de capçalera 
motivant la seva decisió. Ha d'estar signat pel facultatiu, incloent el seu nombre 
de col·legiat o col·legiada. 

1 Obtenir el Parte Assistencial 

Haurem d'acudir a la mútua, per a això l'empresa està obligada a facilitar-nos 
el parte assistencial. Sense ell la mútua no reconeixerà, en cap cas, l'origen 
laboral del nostre problema de salut, ni ens donarà la baixa mèdica. 

El primer que has de fer és comunicar-li la situació al teu responsable, en la 
mesura del possible, i sol·licitar-li el part. En cas que t'ho denegui, contacta 
immediatament amb els teus delegats de CCOO i deixa constància escrita 
que t'ho han denegat, encara que sigui mitjançant un escrit fet a mà, demana-
li al teu responsable que t'ho signi a manera de vaig rebre. 

Contingència professional 

3   Acudim al metge de capçalera 

Quan la mútua no ens ha donat la baixa i no estem en condicions de salut 
suficients per anar a treballar, hem d'anar al nostre metge de la Seguretat 
Social perquè ens concedeixi la baixa, si ho considera adequat, i sol·licitar-li 
que ens derivi a la Unitat de Salut Laboral

1
 (USL), amb la finalitat de que ens 

faci un informe sobre si el nostre problema de salut està relacionat o no amb 
el treball. Si tens problemes perquè l'empresa adapti el teu lloc al teu estat de 
salut, pots indicar-li al metge que et derivi a la USL amb la finalitat de que 
estableixin els criteris d'adaptació del teu lloc de treball. 

Si el metge de capçalera no et concedeix la baixa o no et deriva a la USL, 
estàs en el teu dret de sol·licitar, en el mateix CAP, un canvi de metge. 

Metge de 
capçalera 

Baixa 

Informe sobre l’origen 
professional 

4 Reconeixement de l'origen professional o adaptació del lloc 
de treball 

Una vegada tinguem l'informe de la USL podem sol·licitar l'adaptació del lloc 
de treball o la determinació de contingència, tràmit gratuït per als afiliats i 
afiliades a CCOO. Per a això, posa't en contacte amb els teus delegats i 
delegades de CCOO. 

 


