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16. Seropositivitat al VIH

 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

 
Drets de les persones que es troben en situació de s
de la SIDA 
 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

Tota persona que pugui patir situacions de discriminació en el lloc de treball per  trobar
seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA
que s’actuï i resolgui la seva situació.
 
Són mecanismes integrals per a aconseguir que qualsevol persona que es trobi  en situació 
seropositivitat al VIH-SIDA, i/o amb la malaltia de la SIDA
laboral. 
 

• FINALITAT  
 

Objectiu genera l: Oferir un marc d’actuació davant casos de persones en situació de seropositivitat al 
VIH-SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA
 
Objectius específics: 

• Detectar situacions de discriminació per seropositivitat al VIH
• Donar eines i recolzament a la persona que pateix situacions de discriminació laboral per 

seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA.
 

PERSONES DESTINATÀRIES 

Totes les persones que pateixen situacions de discriminació laboral per 
la malaltia de la SIDA. 
 
Condicions d’accés:  

• Que sigui treballadora assalariada o funcionària
• Que estigui patint situacions de discriminació laboral per seropositivitat al VIH

malaltia de la SIDA. 

COM S’HI  ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR

 
Hi ha tres vies d’actuació davant casos de discriminació laboral per seropositivitat al VIH
malaltia de la SIDA. Cadascuna d’aquestes  disposa
vegada, conten amb diferents mecanismes d’intervenció.

                                                                                                                 

Seropositivitat al VIH -SIDA 

Drets de les persones que es troben en situació de seropositivitat al VIH- SIDA, i/o 

Tota persona que pugui patir situacions de discriminació en el lloc de treball per  trobar
SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA, té dret a sol•licitar una queixa o denuncia per a 

ció. 

Són mecanismes integrals per a aconseguir que qualsevol persona que es trobi  en situació 
, i/o amb la malaltia de la SIDA pugui acabar amb la dinàmica de discriminació 

Oferir un marc d’actuació davant casos de persones en situació de seropositivitat al 
SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA 

Detectar situacions de discriminació per seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA
eines i recolzament a la persona que pateix situacions de discriminació laboral per 

SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA. 

PERSONES DESTINATÀRIES  

Totes les persones que pateixen situacions de discriminació laboral per seropositivitat al 

Que sigui treballadora assalariada o funcionària 
Que estigui patint situacions de discriminació laboral per seropositivitat al VIH

I ON CAL ANAR A DEMANAR -HO? 

tres vies d’actuació davant casos de discriminació laboral per seropositivitat al VIH
malaltia de la SIDA. Cadascuna d’aquestes  disposa d’un òrgan o institució diferent que les gestiona i, a la 
vegada, conten amb diferents mecanismes d’intervenció. 
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SIDA, i/o amb la malaltia 

Tota persona que pugui patir situacions de discriminació en el lloc de treball per  trobar-se en situació de 
dret a sol•licitar una queixa o denuncia per a 

Són mecanismes integrals per a aconseguir que qualsevol persona que es trobi  en situació de 
pugui acabar amb la dinàmica de discriminació 

Oferir un marc d’actuació davant casos de persones en situació de seropositivitat al 

SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA 
eines i recolzament a la persona que pateix situacions de discriminació laboral per 

seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb 

Que estigui patint situacions de discriminació laboral per seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la 

tres vies d’actuació davant casos de discriminació laboral per seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la 
d’un òrgan o institució diferent que les gestiona i, a la 
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Important: Aquestes tres vies no són excloents les unes amb les altres. És a dir, la persona 
assetjada pot recórrer a vies diferents de forma
 
Vies de resolució: 

• Empresa: Si aquesta compta amb un protocol, es pot activar un procediment de denúncia i sanció 
per de discriminació laboral per seropositivitat al VIH
forma de  solucionar de mane
llargues i difícils.  

• Inspecció de treball: Aquesta via només s’obre si la persona afectada presenta una denúncia. La 
Inspecció de Treball ha d’investigar i sancionar els fets quan cons
legislació. Si la Inspecció de Treball considera que existeix una vulneració dels drets fonamentals, 
el cas passa als jutjats socials.

• Jutjat social : El procediment és llarg i mentre aquest duri pot donar
discriminada hagi de continuar treballant en l’empresa. Aquest àmbit estableix que la persona 
demandada és l’única que haurà de provar 

NORMATIVA:  

Article 4.2. de l’Estatut dels Treballadors.
Llei Orgànica 1/82, de Protecció Civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
Llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25 d’abril)
Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre)
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

• Pot l’empresa obligar un treballador o treballadora  a passar un examen de VIH?
No. El VIH/SIDA no s’ha de tractar com una qüestió de salut laboral i, per tant, si entenem que el treball 
no és un entorn de risc per a la 
d’exigir. 
El dret a la intimitat i a la pròpia imatge reconegut en la Constitució Espanyola; la Llei Orgànica de 
protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la prò
treballadors, la Llei de prevenció de riscos laborals i el Codi penal posen de manifest la prohibició de 
realitzar proves encobertes de detecció del VIH als treballadors o a les treballadores.
 

• Quin ús pot fer l’empresa de la inf
que ha acceptat de fer- se la prova?
Recordem que el reconeixement mèdic és un dret dels treballadors i un deure de l’empresari, mai a 
l’inrevés, i que aquest reconeixement no té perquè contemp
Donat el cas que el treballador o treballadora hagi volgut posar en coneixement de l’empresa la seva 
condició de persona seropositiva, l’empresa té l’obligació de tractar aquesta informació de forma 
absolutament confidencial. 
 

• Tenir la malaltia del VIH- SIDA dóna dret a cobrar una pensió a càrrec de la S eguretat Social?

                                                                                                                 

Important: Aquestes tres vies no són excloents les unes amb les altres. És a dir, la persona 
assetjada pot recórrer a vies diferents de forma  simultània. 

Empresa: Si aquesta compta amb un protocol, es pot activar un procediment de denúncia i sanció 
per de discriminació laboral per seropositivitat al VIH-SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA. És una 
forma de  solucionar de manera ràpida i sense haver de recórrer a un altre tipus de vies, molt més 

Inspecció de treball: Aquesta via només s’obre si la persona afectada presenta una denúncia. La 
Inspecció de Treball ha d’investigar i sancionar els fets quan consideri que no es compleix la 
legislació. Si la Inspecció de Treball considera que existeix una vulneració dels drets fonamentals, 
el cas passa als jutjats socials. 
Jutjat social : El procediment és llarg i mentre aquest duri pot donar-se la situació que la 
discriminada hagi de continuar treballant en l’empresa. Aquest àmbit estableix que la persona 

ca que haurà de provar que no s’han produït comportaments de discriminació.

Article 4.2. de l’Estatut dels Treballadors. 
Llei Orgànica 1/82, de Protecció Civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge. 
Llei General de Sanitat (Llei 14/1986, de 25 d’abril) 
Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre) 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

PREGUNTES FREQÜENTS:  

Pot l’empresa obligar un treballador o treballadora  a passar un examen de VIH?
No. El VIH/SIDA no s’ha de tractar com una qüestió de salut laboral i, per tant, si entenem que el treball 
no és un entorn de risc per a la transmissió del VIH, la prova de detecció és innecessària i no s’ha 

El dret a la intimitat i a la pròpia imatge reconegut en la Constitució Espanyola; la Llei Orgànica de 
protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; l’Estatut dels 
treballadors, la Llei de prevenció de riscos laborals i el Codi penal posen de manifest la prohibició de 
realitzar proves encobertes de detecció del VIH als treballadors o a les treballadores.

Quin ús pot fer l’empresa de la inf ormació sobre l’estat serològic d’un treballador o treballadora 
se la prova?  

Recordem que el reconeixement mèdic és un dret dels treballadors i un deure de l’empresari, mai a 
l’inrevés, i que aquest reconeixement no té perquè contemplar la prova del VIH en cap cas.
Donat el cas que el treballador o treballadora hagi volgut posar en coneixement de l’empresa la seva 
condició de persona seropositiva, l’empresa té l’obligació de tractar aquesta informació de forma 

SIDA dóna dret a cobrar una pensió a càrrec de la S eguretat Social?
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Important: Aquestes tres vies no són excloents les unes amb les altres. És a dir, la persona 

Empresa: Si aquesta compta amb un protocol, es pot activar un procediment de denúncia i sanció 
SIDA i/o amb la malaltia de la SIDA. És una 

ra ràpida i sense haver de recórrer a un altre tipus de vies, molt més 

Inspecció de treball: Aquesta via només s’obre si la persona afectada presenta una denúncia. La 
ideri que no es compleix la 

legislació. Si la Inspecció de Treball considera que existeix una vulneració dels drets fonamentals, 

se la situació que la persona 
discriminada hagi de continuar treballant en l’empresa. Aquest àmbit estableix que la persona 

que no s’han produït comportaments de discriminació. 

Pot l’empresa obligar un treballador o treballadora  a passar un examen de VIH?  
No. El VIH/SIDA no s’ha de tractar com una qüestió de salut laboral i, per tant, si entenem que el treball 

transmissió del VIH, la prova de detecció és innecessària i no s’ha 

El dret a la intimitat i a la pròpia imatge reconegut en la Constitució Espanyola; la Llei Orgànica de 
pia imatge; l’Estatut dels 

treballadors, la Llei de prevenció de riscos laborals i el Codi penal posen de manifest la prohibició de 
realitzar proves encobertes de detecció del VIH als treballadors o a les treballadores. 

ormació sobre l’estat serològic d’un treballador o treballadora 

Recordem que el reconeixement mèdic és un dret dels treballadors i un deure de l’empresari, mai a 
lar la prova del VIH en cap cas. 

Donat el cas que el treballador o treballadora hagi volgut posar en coneixement de l’empresa la seva 
condició de persona seropositiva, l’empresa té l’obligació de tractar aquesta informació de forma 

SIDA dóna dret a cobrar una pensió a càrrec de la S eguretat Social?  



 

Seropositivitat al VIH-SIDA                                             
3 

Les persones amb la malaltia del SIDA segueixen el mateix tractament, pel que fa a prestacions, que 
les persones que pateixen altres malalties. Com la resta d
contributiva o no contributiva, en funció de si ha cotitzat o no a la Seguretat Social.

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ

•••• Dins de la UGT:  
• A la teva Unió o  Federació  
• igualtat@catalunya.ugt.org 
• Més informació de contacte a:  
 

•••• Administració pública:  
• Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalun

 

TEMES RELACIONATS:  

Assetjament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

Les persones amb la malaltia del SIDA segueixen el mateix tractament, pel que fa a prestacions, que 
les persones que pateixen altres malalties. Com la resta de malalties, la pensió que es rebrà pot ser 
contributiva o no contributiva, en funció de si ha cotitzat o no a la Seguretat Social.

SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

A la teva Unió o  Federació   
 /  93 3298273 

Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
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Les persones amb la malaltia del SIDA segueixen el mateix tractament, pel que fa a prestacions, que 
e malalties, la pensió que es rebrà pot ser 

contributiva o no contributiva, en funció de si ha cotitzat o no a la Seguretat Social. 


