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Dictamen 7/2003 sobre la Proposta de decret pel qual es creen els registres de
delegats i delegades de prevenció i de comitès de seguretat i salut i es regula el
dipòsit de les actes de designació de delegats de  prevenció i de constitució dels
comitès de seguretat i salut.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya per la Llei 3/1997, la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut
Laborals ha elaborat i aprovat la Proposta de dictamen sobre la Proposta de
decret pel qual es creen els registres de delegats i delegades de prevenció i de
comitès de Seguretat i Salut i es regula el dipòsit de les actes de designació de
delegats de prevenció i de constitució dels comitès de Seguretat i Salut.

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en
la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2003, en virtut de la delegació de facultats
acordada a la reunió del Ple del dia 14 de juliol de 2003, aprova el següent

DICTAMEN

I.  ANTECEDENTS

En data 8 de juliol de 2003 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya un escrit tramès per l’Honorable Conseller de Treball,
Indústria, Comerç i Turisme en què sol·licitava l’emissió, amb caràcter d’urgència,
del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, sobre la Proposta de
decret pel qual es creen els registres de delegats i delegades de prevenció i de
comitès de Seguretat i Salut i es regula el dipòsit de les actes de designació de
delegats de prevenció i de constitució dels comitès de Seguretat i Salut.

La sol·licitud de dictamen va ser traslladada als membres de la Comissió
Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals, que es va reunir 17 de juliol de
2003 amb la finalitat d’elaborar la proposta de dictamen.

Context normatiu

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 8.2, encomana a la Generalitat,
entre altres funcions, la de facilitar la participació de tots els ciutadans i les
ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. D’altra banda, l'article
52 de l'Estatut d'autonomia faculta la Generalitat per constituir institucions que
fomentin la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i social en el marc de
les seves competències.

II. CONTINGUT

La Proposta de decret pel qual es creen els registres de delegats i delegades de
prevenció i de comitès de Seguretat i Salut i es regula el dipòsit de les actes de
designació de delegats de prevenció i de constitució dels comitès de Seguretat i
Salut consta d’una exposició de motius, de cinc articles i de dues disposicions
finals. S’annexa el model de comunicació de l’elecció de delegats/des de
prevenció i el model de comunicació de la constitució del comitè de Seguretat i
Salut.
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L’exposició de motius estableix el marc normatiu a partir del qual es
desenvolupa aquest decret, fa referència a la Llei 31/1995 de prevenció de riscos
laborals i expressament als articles que regulen les competències i funcions dels
delegats de prevenció i dels comitès de Seguretat i Salut. Així mateix, recull la
normativa referent a les competències atribuïdes en matèria laboral al
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

L'article 1 fixa l'objecte del decret.

L'article 2 crea, a cadascuna de les subdireccions generals per Afers Laborals i
d'Ocupació, un registre de delegats i delegades de prevenció i un de comitès de
Seguretat i Salut. Així mateix, regula l'adscripció d'aquests registres dins les
subdireccions generals per Afers Laborals i d'Ocupació i la periodicitat amb què
aquestes han de trametre a la Direcció General de Relacions Laborals les dades
corresponents a les comunicacions dipositades.

L'article 3 estableix el procediment de dipòsit i registre de les comunicacions de
designació dels delegats/des de prevenció.

L'article 4 estableix el procediment de dipòsit i registre de les comunicacions de
constitució de comitès de seguretat i salut.

L'article 5 estableix les funcions del registre i dipòsit de les comunicacions de
designació dels delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de
Seguretat i Salut.

La disposició final primera  regula l’entrada en vigor del decret .

La disposició final segona faculta el conseller de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme per dictar les disposicions necessàries per a l’aplicació i el desplegament
del decret.

Els annexos I i II regulen, respectivament, el model de comunicació de l’elecció
de delegats/des de prevenció i el model de comunicat de la constitució del comitè
de Seguretat i Salut.

III. OBSERVACIONS GENERALS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, desprès d’analitzar i
debatre la Proposta de decret pel qual es creen els registres de delegats i
delegades de prevenció i de comitès de Seguretat i Salut i es regula el dipòsit de
les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comitès de
Seguretat i Salut, proposa les següents observacions genèriques.

Primera. Es proposa unificar la redacció del decret tenint en compte la distinció de
gènere.

Segona. En coherència amb els models de comunicat que es regulen als annexos
del decret, es proposa substituir en tot el document la referència a les “actes” de
designació de delegats i delegades de prevenció i a les “actes” de constitució dels
comitès de Seguretat i Salut per “comunicacions” de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució de comitès de Seguretat i Salut.

Tercera. L’objecte principal del decret és la creació dels registres de delegats i
delegades de prevenció i dels registres de comitès de Seguretat i Salut, com a
instruments que ajudin al desenvolupament de les competències encomanades en
matèria de seguretat i salut laboral i que permetin obtenir informació detallada
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sobre l’execució de la Llei 31/1995 pel que fa als drets de participació i consulta
dels treballadors en les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el
treball.

Per tal de garantir el compliment de les finalitats per les quals es creen els
registres esmentats, i específicament per garantir el coneixement exhaustiu dels
delegats i les delegades de prevenció i dels comitès de Seguretat i Salut, es
considera més convenient que existís un únic registre, amb independència dels
àmbits de desconcentració territorial que s'estableixin.

La direcció i coordinació d'aquest registre hauria de correspondre a la Direcció
General de Relacions Laborals.

Quarta. Ateses les similituds existents, seria convenient analitzar l'actual programa
informàtic i els models que s'utilitzen per al registre dels resultats de les eleccions
a representants dels treballadors tant en l'empresa com a les Administracions i ja
sigui per a delegats de personal com per a comitès d'empresa. Això podria enriquir
el funcionament del registre i, alhora, comportar un estalvi de temps i de recursos
per a la seva implementació i posada en funcionament.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. Es proposa substituir l'últim paràgraf de l'exposició de motius on diu “.... atès
que s’han efectuat consultes al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
.....” per “ ...atès que ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya".

2. Es proposa modificar l'article 2 per tal d'adequar-se a allò que es proposa a
l’observació general tercera del present dictamen.

3. Es proposa substituir els actuals apartats 1 i 2 de l'article 3 per la següent
redacció:

“3.1 Un cop efectuada l’elecció de delegats i delegades de prevenció, el/la
representant dels treballadors a l’empresa ho comunicarà a l’empresari/a, i també
a la persona o persones designades, i presentarà la comunicació, formalitzada
segons el model que consta a l’annex I d’aquest decret, amb dos autocopiatius,
davant de la Subdirecció General per Afers Laborals i d’Ocupació que
correspongui depenent de la ubicació del centre de treball de què es tracti, en el
termini màxim d’un mes des de la data de l’elecció, presencialment o en qualsevol
de les formes previstes per les normes procedimentals d’aplicació.

3.2  Efectuada la presentació de la comunicació  de designació dels delegats i
delegades de prevenció, la unitat administrativa competent retornarà, a la persona
que l’hagi efectuada, les dues còpies segellades, una destinada a l’empresari, la
qual li haurà de ser lliurada en el termini màxim de 30 dies, i l’altra als
representants dels treballadors, com a prova del compliment de l’indicat tràmit."

4. Es proposa substituir l'actual redacció de l'apartat 2 de l'article 4 per la següent:
" 4.2 Efectuada la comunicació esmentada, la unitat administrativa competent
retornarà a la persona que l’hagi efectuada les dues còpies segellades de la
presentació, una destinada a l’empresari i l’altra als representants dels
treballadors, com a prova del compliment de l’indicat tràmit. En el supòsit que la
comunicació hagués estat presentada per representants dels treballadors, la còpia
segellada corresponent a l'empresari li haurà de ser lliurada en el termini màxim de
30 dies".
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5. A l'apartat 4.3 es proposa afegir  “... o les organitzacions sindicals..” a
continuació de "els delegats de prevenció".

6. Es proposa substituir l'actual apartat c) de l'article 5 per la següent redacció: "
Donar publicitat als resultats globals dels delegats i delegades de prevenció
designats i als comitès de seguretat i salut constituïts així com, prèvia sol·licitud,
posar a disposició dels organismes públics competents en matèria de prevenció de
riscos laborals la informació generada en el registre, respectant en tot cas el que
disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal."

7. Es proposa substituir l'actual apartat d) per la següent redacció: "Expedir els
certificats relatius a la designació de delegats/des de prevenció i constitució del
comitè de seguretat i salut a les empreses, prèvia petició individualitzada a l'efecte,
que siguin sol·licitats pels organismes públics competents en matèria de prevenció
de riscos laborals i per les persones i entitats que tenen la condició d'interessats
en la matèria: les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals, així
com les empreses i els treballadors directament implicats en les designacions o
constitucions de què es tracti, els quals s'emetran en el termini de deu dies a
comptar a partir de la sol·licitud".

8. Es proposa afegir un nou apartat e) a l'article 5 amb la següent redacció: "Lliurar
còpia de la comunicació de delegats/des de prevenció i de la comunicació del
comitè de seguretat i salut a les organitzacions sindicals i empresarials que, de
manera expressa, així ho sol·licitin".

9. Es proposa que en el model de comunicació de l'elecció de delegats i delegades
de prevenció s'elimini la casella "Sistema d'elecció A-B-C" de l'apartat 4 relatiu a
les dades dels delegats o de les delegades de prevenció.

10. A similitud dels impresos vigents en el procediment d'elecció de representants
dels treballadors, tant a l'annex I com al II es proposa introduir les següents dades:
§ Nº d’acta electoral.
§ Tipus d’empresa. Pública o Privada.
§ Tipus d’Administració Pública.
§ Activitat principal de l'empresa.

V. CONCLUSIONS

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya valora positivament la
Proposta de decret pel qual es creen els registres de delegats i delegades de
prevenció i de comitès de seguretat i salut i es regula el dipòsit  de les
comunicacions de designació de delegats de  prevenció i de constitució dels
comitès de Seguretat i Salut. Tot i així es demana al Govern que consideri les
observacions i recomanacions fetes en aquest dictamen, a fi i efecte d’aconseguir
una redacció més ajustada a la realitat normativa i més entenedora.

Barcelona, 21de juliol de 2003

El president La secretària executiva
Rafael Hinojosa i Lucena Teresita Itoiz i Cruells
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