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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
13874 Reial decret 1150/2015, de 18 de desembre, 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’aquella data, s’han produït avenços importants 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.

A l’annex 2, amb el codi C601, hi ha el càncer de laringe produït per la inhalació de 
pols d’amiant. Així mateix, sòlides evidències científiques han posat de manifest que hi ha 
una relació evident entre el càncer de laringe i l’amiant.

Per la seva banda, els articles 1 i 2 del Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, 
determinen, respectivament, l’aprovació del quadre de malalties professionals i 
l’actualització del quadre de malalties professionals, amb la previsió que aquesta 
actualització l’ha de fer el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, així com la incorporació 
a l’annex 1 de les malalties incloses a l’annex 2 respecte de les quals quedi constatat el 
seu caràcter de malaltia professional.

A aquests efectes, s’inclou a l’annex 1, quadre de malalties professionals (codificació), 
grup 6, dins de les malalties professionals causades per agents carcinògens i, en concret, 
per l’amiant, un nou subagent, el càncer de laringe, i s’enumeren, així mateix, les principals 
activitats associades a aquest subagent. Per la seva banda, de l’annex 2, llista 
complementària de malalties l’origen professional de les quals se sospita i la inclusió en el 
quadre de malalties professionals de les quals es podria preveure en el futur (codificació), 
se’n suprimeix el càncer de laringe produït per la inhalació de pols d’amiant, ja que passa 
a incloure’s a l’esmentat annex 1, i es procedeix, així mateix, a la nova numeració del 
grup 6 de l’annex 2.

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. Així mateix, s’ha sotmès al tràmit d’audiència dels agents socials.

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 en la reunió del 
dia 18 de desembre de 2015,

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.

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, queda modificat de la manera següent:
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U. A l’annex 1, quadre de malalties professionals (codificació), grup 6, malalties 
professionals causades per agents carcinògens, agent A, s’hi afegeix un nou subagent 06, 
càncer de laringe, amb el contingut següent:

Grup Agent Subagent Activitat Codi Malalties professionals amb la relació de les principals 
activitats capaces de produir-les

6 Malalties professionals causades per agents
carcinògens

A Amiant:

06 – Càncer de laringe

01 6A0601 Indústries en què s’utilitza amiant (per exemple, mines 
de roques amiantíferes, indústria de producció 
d’amiant, treballs d’aïllaments, treballs de construcció, 
construcció naval, treballs en garatges, etc.).

Treballs exposats a la inhalació de pols d’amiant
(asbest) i especialment:

02 6A0602 – Treballs d’extracció, manipulació i tractament de 
minerals o roques amiantíferes.

03 6A0603 – Fabricació de teixits, cartrons i papers d’amiant.
04 6A0604 – Tractament preparatori de fibres d’amiant (cardatge, 

filada, tramatge, etc.).
05 6A0605 – Aplicació d’amiant amb pistola (xemeneies, fons 

d’automòbils i vagons).
06 6A0606 – Treballs d’aïllament tèrmic en construcció naval i 

d’edificis.
07 6A0607 – Fabricació de guarnicions per a frens i embragatges, de 

productes de fibrociment, d’equips contra incendis, de 
filtres i cartró d’amiant, de juntures d’amiant i cautxú.

08 6A0608 – Desmuntatge i demolició d’instal·lacions que 
continguin amiant.

09 6A0609 – Neteja, manteniment i reparació d’acumuladors de calor 
o altres màquines que tinguin components d’amiant.

10 6A0610 – Treballs de reparació de vehicles automòbils.
11 6A0611 – Serrada de fibrociment.
12 6A0612 – Treballs que impliquin l’eliminació de materials amb 

amiant.

Dos. A l’annex 2, llista complementària de malalties l’origen professional de les quals 
se sospita i la inclusió en el quadre de malalties professionals de les quals es podria 
preveure en el futur (codificació), el grup 6 queda redactat de la manera següent:

Llista Grup Agent Codi Descripció

6 Malalties provocades per agents carcinògens

01 C601

Malalties provocades per agents carcinògens no 
incorporades en apartats anteriors, amb la classificació 
C1 (substàncies carcinògenes de primera categoria, 
és a dir, que se sap que són carcinògenes per a 
l’home) i C2 (substàncies carcinògenes de segona 
categoria, respecte de les quals hi ha una presumpció 
que es poden considerar carcinògenes per a l’home) 
feta pel RD 1124/2000, de 16 de juny, que modifica el 
RD 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb 
l’exposició a agents cancerígens durant el treball.
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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.

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, 18 de desembre de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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