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DEMANEM LA MATEIXA PROTECCIÓ QUE LA 

SEGURETAT SOCIAL ATORGA AL PERSONAL SANITARI 

DEVANT DE LES SEQÜELES DE LA COVID-19 
 
 

El recent Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la 
reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i 
econòmic, recull en l'Art. 6 les prestacions causades per les i els professionals de centres 
sanitaris i soci sanitaris que durant la prestació de serveis sanitaris o soci sanitaris han 
contret el virus SARS-CoV-2 en l'exercici de la seva professió. Establint que aquests 
col·lectius tindran les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social 
atorga a les persones que es veuen afectades per una malaltia professional. 
 
Hem presentat petició al  “MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES”  per tal d’assenyalar que les Policies Autonòmiques i Locals, han 
desenvolupat la seva activitat durant totes les fases de la pandèmia, incloent els 
moments més restrictius, en els quals l'accés inicial als mitjans de protecció han estat 
complicats, exposant a un risc irrevocable als qui havien de vetllar pel compliment de 
les restriccions aprovades i el control de la població, exposant en risc la seva salut i la 
de les seves famílies, i on dins de les seves competències, s'inclouen actuacions que 
suposen contacte estret amb el virus. 
 
La consideració d'aquesta malaltia com a accident laboral suposa que els beneficis 
per al funcionari s'extingeixen quan rep l'alta mèdica, no obstant això, considerem que, 
avui dia, desconeixem les seqüeles físiques o psicològiques o malalties secundàries a llarg 
termini que poden ocasionar les infeccions per Covid-19, així com el seu abast, per la qual 
cosa seria que aquest contagi tingui la consideració de malaltia professional, i que 
s'habiliti així un posterior seguiment periòdic del pacient. 
 
Des de l'Agrupació de Seguretat Pública de la Federació de Serveis a la Ciutadania 
de CCOO, entenem que les baixes laborals dels funcionaris de tots dos Cossos per Covid-
19 en l'exercici de les seves funcions, haurien de considerar-se com a malaltia 
professional, en comptes de contingència derivada d'accident, per a així reforçar i 
garantir la cobertura integral de les necessitats mèdiques i sanitàries dels agents 
com a col·lectiu professional exposat al risc de contagi del virus sobre la base de les 
tasques que desenvolupen.  
 
Per tot l'anterior, sol·licitem que tot el personal de les Policies Autonòmiques i Locals, 
que hagin contret una malaltia causada pel citat virus, dins del període comprès des de la 
declaració de la pandèmia internacional per l'Organització Mundial de la Salut i fins a 
l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per 
a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel virus SARS-CoV- 2, tingui la mateixa 
protecció que la Seguretat Social atorga al personal sanitari i soci sanitari que presta 
serveis en centres sanitaris i soci-sanitaris. 
 


