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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. 
 
El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva del CTESC el 21 de 
juliol de 2003 amb una valoració positiva de la Proposta de decret, i sense 
vots particulars. 
 
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.  
Aquests registres es creen com a instruments que ajudin al desenvolupament 
de les competències encomanades en matèria de seguretat i salut laboral i 
que permetin obtenir informació detallada 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 que 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, 
CCOO ha introduït les següents observacions: 
 
- Es recolza l’observació introduïda pels serveis tècnics del CTESC que 
considera més convenient que existís un únic registre, amb independència 
dels àmbits de desconcentració territorial que s'estableixin. 
 
 - Garantir còpia de totes les actes enregistrades als agents socials prèvia 
petició expressa de les organitzacions. 
 
- Disposar d’un temps suficient, 30 dies, per lliurar a l’empresari les còpies 
de les comunicacions segellades tant de la designació dels delegats/es de 
prevenció de riscos com de constitució dels comitès de salut i seguretat, 
quan sigui l’organització sindical qui trameti els documents. 
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