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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
6046

Reial decret 257/2018, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret
1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a
la seva notificació i registre.

El Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva
notificació i registre, conté el quadre de malalties professionals actualment vigent en el
sistema de la Seguretat Social. Des d’aquesta data s’han produït importants avenços en
les recerques i en el progrés en l’àmbit científic i en el de la medicina que han permès un
millor coneixement dels mecanismes d’aparició d’algunes malalties professionals i de la
seva vinculació amb el treball.
El Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, conté la llista de malalties professionals
a l’annex 1 i s’hi inclou com a annex 2 la llista complementària de malalties l’origen
professional de les quals se sospita i la inclusió a l’annex 1 de les quals, com a malalties
professionals, es podria preveure en el futur.
Les evidències científiques han demostrat que la pols respirable de sílice lliure, que pot
adoptar la forma cristal·lina, és susceptible de provocar càncer de pulmó, per aquest motiu,
i atès que a l’annex 2, grup 6, amb el codi C601, s’hi inclouen les malalties provocades per
agents carcinògens no incorporades en altres apartats anteriors, es procedeix a modificar
l’annex 1, incloent-hi com a malaltia professional el càncer de pulmó en treballs exposats
a la inhalació de pols de sílice lliure.
Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que estableix l’article 129
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Així, quant al principi de necessitat, queda justificat a les evidències científiques
que fan necessària la inclusió del càncer de pulmó per inhalació de pols de sílice com a
malaltia professional, i pel que fa als principis de proporcionalitat, seguretat jurídica,
eficàcia i eficiència, aconsegueix el seu objectiu de l’única manera possible, que és
mitjançant l’aprovació d’una norma amb rang reglamentari, atès que així ho preveu
l’article 2 del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre.
Finalment, compleix el principi de transparència, atès que, amb caràcter previ a
l’elaboració del projecte i de conformitat amb el que preveuen l’article 133.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del
Govern, s’ha substanciat el tràmit de consulta pública a fi de sol·licitar l’opinió dels
ciutadans i de les organitzacions més representatives afectats potencialment per la norma,
als quals s’ha facilitat informació en aquest sentit a través del portal web del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social.
Així mateix, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de
novembre, aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit d’audiència i informació pública
mitjançant la seva publicació en el portal web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i
d’audiència directa als agents socials.
En el procés de tramitació, aquest Reial decret ha rebut l’informe del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposen l’article 5 i la disposició final
vuitena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, i d’acord amb la competència exclusiva en matèria de
règim econòmic de la Seguretat Social, que l’article 149.1.17a de la Constitució espanyola
atribueix a l’Estat.
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En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 4
de maig de 2018,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i
s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre.
A l’annex 1, quadre de malalties professionals (codificació), grup 6, malalties
professionals causades per agents carcinògens, del Reial decret 1299/2006, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la
Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre, s’afegeix un nou
agent R, pols de sílice lliure, subagent 01, càncer de pulmó, amb el contingut següent:
Grup

Agent

Subagent

Activitat

Codi

6

Malalties professionals amb la relació de les principals
activitats capaces de produir-les

Malalties professionals causades per agents
carcinògens.
R

Pols de sílice lliure.
01

Càncer de pulmó.
01

6R0101

Treballs en mines, túnels, pedreres, galeries,
obres públiques.

02

6R0102

Tallament i poliment de roques silícies, treballs de
picapedreria.

03

6R0103

Treballs en sec, de trituració, tamisatge i
manipulació de minerals o roques.

04

6R0104

Fabricació de carborúndum, vidre, porcellana,
pisa i altres productes ceràmics, fabricació i
conservació dels maons refractaris a base de
sílice.

05

6R0105

Fabricació i manutenció d’abrasius i de pols
detergents.

06

6R0106

Treballs de desemmotllament, desbarbament i
desarenament de les foses.

07

6R0107

Treballs amb moles (poliment, afinament) que
continguin sílice lliure.

08

6R0108

Treballs en raig de sorra i esmeril.

09

6R0109

Indústria ceràmica.

10

6R0110

Indústria siderometal·lúrgica.

11

6R0111

Fabricació de refractaris.

12

6R0112

Fabricació d’abrasius.

13

6R0113

Indústria del paper.

14

6R0114

Fabricació de pintures, plàstics i gomes.

Disposició final primera. Títol competencial.
Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1.17a de la
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
règim econòmic de la Seguretat Social.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Madrid, 4 de maig de 2018.
FELIPE R.
La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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