
 

 

 

Nota de premsa 

 

El TSCAT aconsegueix que es reconegui la Covid-19 com 

accident de treball per a les treballadores socials sanitàries  
 

A través de la seva assessoria jurídica, el Col·legi Oficial de Treball Social de 

Catalunya ha aconseguit que la incapacitat temporal per coronavirus d'una 

treballadora que prestava serveis en un centre sanitari sigui reconeguda com a 

accident de treball  

 

Barcelona, 28 de juliol de 2022. Inicialment, aquesta treballadora social 

sanitària tenia reconeguda la incapacitat temporal com a malaltia comuna, ja que 

la mútua no l’havia considerat com a personal sanitari. Per aquest motiu no se li 

aplicava el Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’estableix que el 

personal que presti serveis en centres sanitaris i sociosanitaris i, en l'exercici de 

la seva professió, hagi contret el virus SARS-CoV- 2 des de la declaració de la 

pandèmia internacional per l'OMS fins a l'aixecament de totes les mesures de 

prevenció, tindrà les mateixes prestacions que el sistema de la Seguretat Social 

atorga a les persones afectades per una malaltia professional.  

 

Gràcies a la intervenció del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

(TSCAT), que representa a 6.800 treballadores socials col·legiades, la 

treballadora social podrà acollir-se a aquest decret i tenir les prestacions que 

corresponen a una malaltia professional.  

 

Amb aquesta actuació el TSCAT recorda que segueix al capdavant de la 

reclamació del reconeixement de les treballadores socials sanitàries com a 

personal sanitari i, en aquest cas també, del reconeixement de la seva tasca 

durant la pandèmia. D’aquesta manera, l'entitat que representa a les 

professionals del treball social ha aconseguit obrir la porta a la resta d’afectades 

que treballen en centres sanitaris i sociosanitaris perquè puguin reclamar davant 

la Seguretat Social el canvi de contingència, si s’han vist afectades per la malaltia 

en el transcurs de la seva activitat professional.  

 

 

 
Sobre el TSCAT 

 

Som 6.800 col·legiades i col·legiats a tot Catalunya, amb empenta i ganes d’invertir esforços per 

aquesta professió que compartim i estimem. Treballem en àmbits com serveis socials bàsics, 



 

 

salut, dependència, discapacitat, infància, habitatge, immigració, salut mental i la justícia. 

Entenem el treball social a partir de la relació, les aliances i el vincle amb les persones.  

 

Teixim relacions amb universitats, col·legis professionals, administracions públiques, sindicats, 

etc. en la cerca d’accions conjuntes per posar en valor el nostre paper a la societat. Defensem 

els drets socials i volem ser un punt de referència per afavorir la carrera professional de les 

nostres col·legiades i col·legiats. 
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