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1. INTRODUCCIÓ

La incorporació del nostre país a la Unió Europea l’any 1986 ha representat un progrés

substancial i positiu pel que fa a la regulació dels aspectes relatius a la prevenció de riscos

laborals.

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, neix amb l’objectiu d’ incorporar els criteris

preventius de la Unió Europea d’una banda i de l’altra amb l’obligació d’harmonitzar i

actualitzar les normes vigents fins al moment en el nostre país.

És en aquest sentit, que s’estableixen els criteris de gestió de la prevenció. La Llei fixa els

drets i deures que afectaran l’activitat dels empresaris/empresàries, dels

treballadors/treballadores i del seus representants. Tanmateix, disposa com un del principis

de la política preventiva la col·laboració mútua entre treballadors i treballadores i empresaris

i empresàries, juntament amb l’assessorament i la col·laboració de l’Administració.

Tal com reconeix la Llei en el seu article 14. els treballadors/treballadores tenen dret a una

protecció eficaç en matèria de seguretat i salut; per poder exercir aquest dret hauran d’estar

formats i informats. Més endavant l’article 19. reconeix com una obligació de

l’empresari/empresària el garantir que cada treballador/treballadora rebi una formació

teòricopràctica suficient i adequada, en matèria preventiva.

D’acord amb el deure de protecció, aquesta formació es donarà en el moment de la

contractació, amb independència de la seva durada o modalitat, quan es produeixin canvis

en les funcions o quan s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball.

L’aplicació de la Llei ha significat un esforç d’adaptació per a tots els agents implicats, des

del mateix moment de la  seva posada en marxa. No obstant això, les expectatives creades

amb la seva publicació no han estat a la pràctica les que es podrien esperar. Les xifres

d’accidentalitat han estat l’indicador mes clar de les dificultats en el desenvolupament.

Lluny de poder fer una anàlisi exhaustiva de les causes que han incidit en els resultats, a

continuació assenyalem les que han pogut tenir un paper rellevant.

Un dels factors a tenir en compte és la falta de cultura preventiva tant dels

empresaris/empresàries com dels treballadors/treballadores. D’altra banda, l’escassa

formació dels treballadors/treballadores respecte als riscos en el lloc de treball no facilita un

canvi de comportament en relació als danys que cal prevenir.

Una altra variable han estat els canvis als quals ha estat sotmès el mercat de treball i que

representen el gran repte de la prevenció en el futur, com són les noves formes de treball
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(treball temporal, incorporació de noves tecnologies...), els canvis socials (major participació

de la dona en el treball, augment de la població migrant....) i l’aparició de riscos emergents.

La manca inicial de professionals especialitzats per poder desenvolupar les funcions

preventives i d’assessorament a l’empresari/empresària i als treballadors/treballadores

enfront la inexistència d’un pla formatiu adreçat a empresaris/empresàries, als

treballadors/treballadores i els seus representants que emmarqués tant els continguts

teòrics com pràctics, han configurat el panorama formatiu actual.

És el moment de desenvolupar i executar per part de tots els agents implicats noves

estratègies a llarg termini, amb la necessitat i la voluntat de millorar la prevenció de la

sinistralitat  laboral.

Des del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya com a òrgan consultiu i de

participació institucional i ateses les obligacions que la Llei 31/95 atorga a les

administracions respecte a l’assessorament i la col·laboració, s’ha elaborat el Pla català de

formació en seguretat i salut laborals, fruit del consens de tots el agents socials implicats,

amb el compromís que esdevingui  un instrument que impulsi la formació com un valor

estratègic cabdal de l’eficàcia preventiva.

2. ANTECEDENTS

La presència d’Espanya a la Unió Europea creà la necessitat d’harmonitzar la nostra política

preventiva amb la naixent política comunitària en aquesta matèria. Els criteris preventius

introduïts des de la UE, giren entorn a tres eixos.

1. Potenciació del rol dels agents socials.

2. Augment de la incidència de la prevenció en els aspectes de la gestió i

organització empresarial.

3. Importància dels aspectes formatius, de col·laboració i participació entre

empresaris/empresàries i treballadors/treballadores

És dins d’aquest context que es publicà la  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de

riscos laborals, configurant  el marc general que  determinarà el cos bàsic de garanties i

responsabilitats necessari per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels

treballadors/treballadores, d’entre les quals la formació és una (article 19). Posteriorment el

Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, concretarà

els continguts mínims dels programes formatius per al desenvolupament de les funcions del

nivell bàsic, intermedi i superior.
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Cal assenyalar que la Llei encarrega de forma expressa a les diferents administracions amb

competències en matèria de prevenció que cooperin per tal d’aconseguir un exercici més

eficaç de les seves funcions.

Atès tot l’exposat, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) es

constitueix com un òrgan de participació institucional dins del marc contemplat per la Llei

31/1995 i, al mateix temps, com una institució de representació dels diferents agents socials.

A inicis de setembre de 2002 la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals

d’aquest Consell, d’acord amb les funcions que la seva Llei de creació li atribueix, va

acordar constituir un grup de treball a fi d’aportar mesures concretes i elaborar un document

on es recollissin els acords i les propostes adreçades al conjunt de les persones implicades.

Entre els acords recollits en el document final, el CTESC acordà:

- Que l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del CTESC elabori un Pla català de

formació en matèria de seguretat i salut en el treball, que inclogui una previsió dels

recursos necessaris per al seu finançament, adreçat a empresaris/empresàries,

treballadors/treballadores i delegats/delegades de prevenció, donant prioritat a les

petites i mitjanes empreses i als sectors amb un elevat índex d’accidentalitat.

- Que el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut en el treball ha de

donar prioritat als programes de formació contínua de treballadors/treballadores en

actiu i empresaris/empresàries dels sectors amb un elevat índex d’accidentalitat, així

com al contingut dels acords sectorials. Així mateix aquesta prioritat ha de traslladar-

se als responsables del sistema educatiu reglat de formació dels futurs professionals

a fi i efecte d’assolir la seva integració en els dissenys curriculars.

El document també recull propostes adreçades al Govern de la Generalitat de Catalunya,

com és:

- Que es porti a terme un pla d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals,

adreçat al professorat i l’alumnat dels cicles formatius de formació professional, amb la

finalitat d’aconseguir que tot alumne, en acabar els seus estudis, hagi assolit uns

coneixements amplis en referència a la seguretat i salut laboral, tant pel que respecta

als riscos genèrics com als riscos propis del sector d’activitat relacionat amb el cicle

formatiu cursat, amb la participació dels agents socials.

L’increment de l’accidentalitat a finals del primer semestre de 2002, va donar lloc al fet que

el Parlament de Catalunya tractés el tema de forma monogràfica en una sessió
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parlamentaria. Com a resultat del debat parlamentari es va  aprovar la Resolució 1529/VI ,

que recull d’entre les diverses propostes la participació del CTESC en l’elaboració del Pla

català de formació en seguretat i salut laborals.

3. FINALITATS DEL PLA

El Pla català de formació en seguretat i salut laborals té com a finalitat contribuir a la

protecció de la seguretat i la salut laboral dels treballadors i treballadores, impulsant  la

sensibilització, la conscienciació i la formació en aquesta matèria, amb la participació de tots

els agents implicats.

La formació en tècniques preventives de seguretat i salut és una eina útil per trencar el

procés constant d’accidents i malalties derivats del treball. Un sistema de prevenció de

riscos laborals no té  sentit si no contempla  entre els seus objectius la formació

comprensiva de tots els implicats.

El  Pla català de formació  en seguretat i salut laborals té una dimensió generalista, pretén

ser un marc de referència que permeti la homogeneïtzació de les accions formatives, amb la

flexibilitat suficient per poder incardinar qualsevol altre pla de característiques similars.

Entre les seves característiques principals destaquen la periodicitat com a eina útil per poder

revisar el seu funcionament; d’altra banda, atesa la diversitat de subjectes als quals

s’adreça, es contempla una estructura modular organitzada en àmbits i programes. La

situació de precarietat, subcontractació, temporalitat e immigració requereixen d’una atenció

i un esforç específic. És per això que una part dels programes tenen caràcter incentivador

ja que estan adreçats a col·lectius que requereixen una major protecció per ser més

vulnerables. Des del punt de vista de continguts la formació en matèria preventiva és

enormement complicada; per aquesta raó una de les pretensions del Pla és la innovació,

contemplant  les noves  metodologies i formes de treball i l’adaptabilitat als constants canvis

laborals i tecnològics, així com als futurs canvis normatius.

Són també pretensions del Pla :

- Impulsar la  cultura social de la seguretat i salut laborals.

- Estendre la formació en seguretat i salut laboral en tots els sectors d’activitat i en tots els

col·lectius de treballadors i treballadores.

- Fer de la formació en seguretat i salut laborals un eix transversal que abasti la formació

professional inicial, l’ocupacional i la contínua.

- Millorar les condicions de seguretat i salut en el treball i en general en tots aquells

aspectes relacionats amb l’entorn laboral.
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- Facilitar la formació en prevenció de riscos laborals a empresaris de petites i mitjanes

empreses mitjançant la implantació de programes formatius flexibles que facilitin la

integració de la prevenció en les pimes.

- Facilitar l’accés a la formació en prevenció de les empreses de tot el territori català,

independentment de la seva localització geogràfica.

- Facilitar l’accés a la formació en prevenció als delegats i delegades de prevenció.

- Donar resposta a les necessitats de formació horitzontal mitjançant accions formatives

que per la seva naturalesa tenen un component comú a diverses branques d’activitat a

Catalunya.

- Disposar d’un sistema d’indicadors que permeti l’anàlisi de quina ha estat la incidència

de la formació en relació a la seva eficàcia i eficiència.

- Promoure la participació i la coordinació de tots els agents i institucions implicats.

- Incrementar la qualitat de la formació en seguretat i salut laborals.

- Garantir en la primera fase del Pla que els empresaris/empresàries, els

treballadors/treballadores i els delegats i delegades de Catalunya hagin rebut, com a

mínim, una formació bàsica de qualitat en seguretat i salut laborals .

- Vetllar perquè el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut en el treball doni

prioritat als programes de formació contínua de treballadors/treballadores en actiu i

empresaris/empresàries dels sectors amb un elevat índex d’accidentalitat, així com al

contingut dels acords sectorials. Així mateix aquesta prioritat ha de traslladar-se als

responsables del sistema educatiu reglat de formació dels futurs professionals a fi i

efecte d’assolir la seva integració en els dissenys curriculars.

4. VIGÈNCIA DEL PLA

Atès el que diu l’article 5.2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals:  “…amb les finalitats

de promoure la millora de les condicions de treball i a fi d’elevar el nivell de protecció de la

seguretat i la salut dels treballadors i treballadores en el treball, les administracions

públiques han de promoure la millora de l’educació en matèria preventiva en els diferents

nivells d’ensenyament i, de manera especial, en l’oferta formativa corresponent al sistema

nacional de qualificacions professionals, com també l’adequació de la formació dels

recursos humans necessaris per a la prevenció dels riscos laborals”.

D’acord amb l’article 19.1: “En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir

que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, amb matèria

preventiva....”

D’acord amb l’articulat normatiu el Pla català de formació en seguretat i salut laborals tindrà

caràcter permanent. No obstant això, hi haurà una primera fase d’implantació a tres anys.

Sis mesos abans de finalitzada aquesta fase  i un cop avaluades l’eficàcia i l’eficiència de
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les actuacions dutes a terme, la Comissió de Seguiment i Avaluació estudiarà la planificació

de les següents fases.

5. OBJECTIUS PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA

A
• Sensibilitzar mitjançant la formació, afavorint la promoció d’una cultura

preventiva en els destinataris del pla:

1. Facilitar la formació en prevenció de riscos laborals a empresaris i

empresàries de petites i mitjanes empreses mitjançant la implantació de

programes formatius flexibles que facilitin la integració de la prevenció en les

pimes.

2. Garantir la continuïtat de la formació en seguretat i salut, tant específica com

transversal, als treballadors/treballadores i especialment als

delegats/delegades de prevenció i treballadors/treballadores designats.

3. Realitzar una formació específica al conjunt dels col·lectius per sectors

d’activitat amb especial incidència en aquells recollits en l’annex I de la Llei,

que asseguri el correcte compliment de les respectives normes.

4. Formar tots els agents que configuren l’organització preventiva de l’empresa

per afavorir canvis d’actitud en relació a la cultura del risc laboral.

5. Incidir sobre els òrgans competents per tal de incrementar la formació dels

joves que cursin formació professional reglada, respecte als possibles riscos

laborals, els comportaments i les conductes preventives i la importància

d’actualitzar els coneixements sobre seguretat i salut laborals.

6. Garantir l’accés a la formació en seguretat i salut d’aquells col·lectius que

per les seves característiques tenen un accés més dificultós a la formació.

7. Difondre les bones pràctiques que en matèria de formació en seguretat i

salut laborals s’hagin impulsat en les empreses dels diferents sectors.

8. Garantir l’accés dels formadors al perfeccionament permanent en tècniques

pedagògiques en matèria de seguretat i salut laborals.
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B
• Potenciar la participació activa de les parts implicades així com dels sistemes

d’organització preventiva.

1. Facilitar l’adaptació dels treballadors i treballadores designats i dels

comandaments intermedis capacitant-los per assumir responsabilitats,

integrar i desenvolupar la gestió de la prevenció de riscos laborals, de

manera que permeti a les empreses assolir la integració de l’activitat

preventiva.

2. Garantir l’accés a la formació dels delegats i delegades de prevenció per

millorar la seva participació en l’organització preventiva de l’empresa.

3. Prioritzar actuacions en aquells sectors que recollin en conveni plans de

formació i/o accions en matèria de seguretat i salut laborals amb la finalitat

de potenciar els acords fruit de la negociació col·lectiva.

4. Garantir que la formació adreçada als empresaris i empresàries inclogui el

coneixement de les funcions que contempla la Llei en relació a l’obligació

d’informació, comunicació i participació.

5. Incidir sobre els òrgans competents per tal de actualitzar permanentment els

programes i els continguts de formació, amb l’objectiu de mantenir l’eficàcia

dels serveis de prevenció.

C
• Garantir l’accés a la  formació en matèria de seguretat i salut en el treball, en tots

els sectors de productivitat, així com en aquells col·lectius amb un índex

d’accidentalitat més elevat:

1. Establir mecanismes de coordinació efectiva que garanteixin la integració de

les diferents iniciatives de formació realitzades pels agents implicats.

2. Integrar la seguretat i salut laborals en la formació professional reglada,

ocupacional i contínua, a través del disseny i la impartició de mòduls

transversals i específics adaptats a la realitat del mercat laboral i dels

sectors d’activitat.

3. Garantir la implementació de programes de formació en aquells sectors que

presenten una sinistralitat més elevada.

4. Garantir la implementació de programes de formació en aquells col·lectius

que presenten un índex elevat d’accidents laborals.
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5. Garantir la implementació de programes específics adreçats a col·lectius les

característiques dels quals els fan més vulnerables.

6. Impulsar itineraris formatius, incentivats des dels sectors, que millorin les

capacitats i els coneixements dels treballadors i treballadores en  matèria de

prevenció de riscos.

7. Implementar programes formatius que facilitin el compliment normatiu.

8. Establir mecanismes que permetin l’actualització permanent dels continguts

i programes per adequar-los a les professions emergents i als canvis

tecnològics i organitzatius.

D
• Implantar noves metodologies formatives1 que facilitin l’adquisició dels

coneixements i millorin l’impacte sobre la seva aplicabilitat:

1. Potenciar la creació de materials formatius innovadors adreçats a

col·lectius susceptibles de programes específics.

2. Incorporar noves formes d’aprenentatge a través de metodologies

didàctiques basades en les noves tecnologies i TIC.

3. Adaptar els continguts dels programes a les característiques i

necessitats dels diferents col·lectius.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PLA

6.1 Procés metodològic

Per a l’elaboració del pla de formació s’han tingut en compte els criteris acordats en el document

del CTESC on s’assenyalen les directrius que ha de desenvolupar. Aquest es constitueix com un

instrument de referència en relació a la formació en seguretat i salut laborals.

Com a línies d’intervenció el Pla contempla:

                                                
1  Entre d’altres s’inclourien en aquest apartat  la formació a distància, la formació mixta, eines
telemàtiques,... i en general totes aquelles metodologies i instruments que permetin facilitar l’accés a la
formació en prevenció a les empreses i treballadors de tot el territori català independentment de la seva
localització geogràfica, ja sigui a través d’organitzacions empresarials i sindicals sectorials, territorials o
comarcals. Entenent, en tot cas, que la formació en seguretat i salut laborals contempla una formació
pràctica presencial que no pot ser substituïda per cap altra metodologia d’aprenentatge.
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o La formació en seguretat i salut laborals com a eix transversal en el sistema

educatiu i concretament en la formació professional.

o La formació als treballadors i treballadores relacionada amb el lloc de treball i

l’activitat laboral.

o Adaptació de la formació als col·lectius que per les seves característiques tenen

més dificultats per poder aplicar els coneixements en el seu lloc de treball.

o La formació als empresaris i empresàries per al correcte desenvolupament de la

normativa sobre prevenció de riscos.

o La formació als delegats/delegades de prevenció i als treballadors/treballadores

designats amb la finalitat de millorar la qualitat en la seva participació.

o L’adaptació de la formació d’acord amb els avenços de la tècnica i dels riscos

emergents per als professionals dels serveis de prevenció.

A l’hora de dissenyar les accions del Pla, s’ha tingut en compte el que s’assenyala l’article

19.1 de la Llei de prevenció de riscos laborals: “En compliment del deure de protecció,

l’empresari ha de garantir que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, suficient i

adequada, amb matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació,

independentment de la modalitat o la durada d’aquesta, com quan s’esdevinguin canvis en

les funcions que exerceixin o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de

treball. La formació s’ha de centrar específicament en el lloc de treball o la funció de cada

treballador, cal que s’adapti a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres de nous i s’ha de

repetir periòdicament si fos necessari...”

De l’aplicació de l’anterior article de la Llei i d’acord amb  les línies d’intervenció previstes

s’han dissenyat 5 àmbits d’actuació on s’ubiquen les iniciatives formatives.

Per cadascun d’aquest àmbits s’han definit una sèrie de programes marc, de caràcter anual

amb els col·lectius a qui s’adrecen, objectius i accions.

Els programes formatius podran ser presentats per organismes o entitats en l’àmbit de la

seguretat i salut laborals i amb preferència les organitzacions empresarials i sindicals més

representatives del sector i/o territori. Aquests programes hauran de complir les orientacions

que farà públiques la Comissió de Seguiment i avaluació del Pla que abastaran els objectius

específics, continguts mínims, la durada de les accions formatives, la descripció dels sectors

i col·lectius als quals van adreçats i la metodologia utilitzada. Igualment els programes

s’hauran d’ajustar als requisits sobre criteris qualitatius i quantitatius pels quals es regirà

l’aprovació dels programes presentats.
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Com a línies metodològiques el Pla contempla:

o Prioritzar els programes que garanteixen el reciclatge permanent dels

treballadors i treballadores.

o Prioritzar aquells programes adreçats a sectors i col·lectius amb alta sinistralitat

amb la finalitat que el pla esdevingui un instrument per afavorir la reducció de

l’accidentalitat laboral.

o Prioritzar els programes on es reculli la integració de la formació en seguretat i

salut en tots els àmbits laborals que conformen la negociació col·lectiva.

o Potenciar aquells programes innovadors que garanteixin la seva viabilitat.

o Prioritzar aquells programes que presentin conjuntament empreses i

organitzacions sindicals

Per donar coherència a les línies metodològiques s’ha elaborat un sistema de puntuació

basat en la importància, expressada en percentatge, que s’adjudica a cadascun dels

objectius generals i que alhora es pondera amb la puntuació dels objectius específics

segons la seva prioritat, que podrà variar la Comissió de Seguiment i Avaluació segons els

resultats anuals obtinguts.

Objectius generals Objectius específics Pes

A

25%

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

20%

10%

25%

10%

-

15%

10%

10%

B

25%

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

20%

20%

40%

20%

-

C

40%

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

5%

15%

20%

20%

15%

5%
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C.7

C.8

10%

10%

D

10%

D.1

D.2

D.3

30%

30%

40%
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6.2 Estructura del Pla
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ÀMBITS

D’ACTUACIÓ

EMPRESARIS
I

EMPRESARIES

TREBALLADORS
I

TREBALLADORES

DELEGATS
I

DELEGADES
PREVENCIÓ.

PROFESSIONALS
DE PREVENCIÓ

3
PROGRAMES FORMACIÓ CONTÍNUA PER:

- AUTÒNOMS
- TREBALLADORS/TREBALLARORES TEMPORALS
- TREBALLADROS/TREBALLADORES DE COL·LECTIUS

ESPECIALS
- SECTORS
- ALTRES TREBALLADORS/TREBALLADORES

4
- PROGRAMES DE FORMACIÓ GENERAL PER A

DELEGATS/DELEGADES DE PREVENCIÓ
- PROGRAMES DE FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A

DELEGATS/DELEGADES DE PREVENCIÓ

5
- PROGRAMES PER A PROFESSIONALS DE LA

PREVENCIÓ
- TREBALLADORS/TREBALLADORES DESIGNATS

2
- PROGRAMES SECTORIALS
- PROGRAMES PER A PIMES
- PROGRAMES PER A AUTÒNOMS

- PROGRAMES PER A ADM. PÚBLIQUES

F. PROFESSIONAL
INICIAL  I

OCUPACIONAL

1
- PROGRAMES FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL
- PROGRAMES FORMACIÓ OCUPACIONAL
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7. ÀMBITS

7.1 Formació Professional

La formació professional hauria de potenciar dins dels seus dissenys curriculars la formació en

seguretat i salut laboral perquè els joves, futurs treballadors i treballadores, disposin dels

coneixements i de les competències mínimes adients quan s’incorporin a l’entorn laboral.

Tanmateix aquesta formació s’haurà de mantenir al llarg de tota la vida laboral inclosos els

períodes de no ocupació; per tant s’ha de preveure en les programacions de la formació

ocupacional i contínua.

L’eficiència dels programes ha de passar per uns objectius específics que mesurin l’adequació

dels continguts i s’orientin a la creació d’una cultura preventiva que ha de potenciar les bones

pràctiques en relació a les conductes i els comportaments relacionats amb la prevenció;

sobretot en el coneixement i compliment de la Llei i de la normativa específica sectorial.

En l’actualitat el Departament d’Ensenyament inclou crèdits sobre prevenció de riscos a 38 cicles

formatius de grau mitjà amb una durada d’hores entre 30 i 90. De grau superior hi ha 26 cicles

amb crèdits que oscil·len entre les 35 i les 120 hores. Aquests crèdits són específics per cada

cicle; si bé en els cursos de cicle mitjà estan orientats a la introducció de conceptes bàsics, els

superiors s’orienten més a conceptes més específics del sector.

Per la seva banda, el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, que gestiona els

cursos de formació ocupacional i de reciclatge, utilitza dos canals d’impartició diferents de la

matèria en seguretat i salut. Per una banda en cada curs de formació ocupacional s’inclou un

mòdul formatiu obligatori, entre 10 i 6 hores, depenent del fet si la durada és de més o de

menys de 200 hores. Per altra, trobem cursos de formació ocupacional amb especialitats

específiques en seguretat i salut amb una durada mitja de 350 hores. El reciclatge inclou dins la

seva programació cursos específics de 100 hores i un mòdul de 6 hores per qualsevol altra

especialitat formativa.

El Pla de seguretat i salut laborals de Catalunya haurà de vetllar, a través de la Comissió

d’Avaluació i Seguiment, perquè els organismes pertinents facin de la seguretat i salut, en la

programació dels cursos de formació inicial i ocupacional, una matèria amb tractament

específic i adequat a l’especialitat corresponent.

7.2 Empresaris i empresàries

Les accions formatives adreçades als empresaris i empresàries i a tota l’estructura

organitzativa de la empresa, inclosa la linea intermitja, han de contemplar d’una banda àrees

de coneixement que garanteixin les necessitats formatives específiques d’aquests i d’altra

accions formatives que s’adaptin a les diferents estructures organitzatives empresarials.
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7.2.1 Característiques

§ Programes de formació que aportin a l’empresari i empresària  els coneixements

suficients per implantar l’organització preventiva.

§ Programes de formació que capacitin l’empresari i empresària  per gestionar la

prevenció.

§ Programes de formació per als empresaris i empresàries  de sectors amb alta

sinistralitat per potenciar el compliment normatiu.

§ Programes de formació per a empresaris i empresàries autònoms per estendre

l’aplicació normativa.

§ Programes de formació específics adequats a l’activitat desenvolupada.

7.2.2 Programes

1. Sectorials

2. PIMES

3. Autònoms

4. Administració Pública

Objectius

• Capacitar en la protecció de la seguretat i la salut laborals.

• Formar en competències negociadores en relació a la matèria per millorar la

participació amb els representants legals dels treballadors i treballadores

• Capacitar per a la implantació d’una gestió integrada de prevenció de riscos

laborals

• Educar en tècniques que facilitin la informació, comunicació i formació vers els

seus treballadors i treballadores

• Incorporar les bones pràctiques en la matèria.

• Facultar per a l’aplicació de la coordinació d’activitats empresarials (art. 24 de

la llei 31/1995)

• Identificar les noves organitzacions de treball i els riscos que poden comportar.

Col·lectius

• Empresaris i empresàries de sectors (Annex I).

• Empresaris i empresàries de sectors amb alta accidentalitat.

• Empresaris i empresàries d’ETT.

• Empresaris i empresàries de la petita i mitjana empresa.

• Autònoms.
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• Alts càrrecs i comandaments intermedis de l’Administració pública.

7.2.3 Accions

§ Durada:

Programes Hores aconsellades

Sectors alta accid. i

Annex I

20 h.

Resta 10 h.

§ Continguts proposats:

1. Conceptes bàsics. Marc normatiu.

2. Planificació, organització i gestió preventiva.

3. Riscos generals dels centres de treball. Instal·lacions principals.

4. Riscos específics per sectors d’activitat.

5. Tècniques i procediments d’informació, comunicació i participació.

7.3 Treballadors i treballadores

La formació adreçada al treballador/a s’adreça primerament a la prevenció en el lloc de treball,

en l’entorn laboral així com en els riscos específics i emergents. L’altra finalitat formativa en

aquest àmbit és que el treballador sigui capaç d’interioritzar la prevenció al llarg del seu itinerari

laboral.

7.3.1Característiques

§ Programes de formació adreçats a treballadors i treballadores de sectors amb alt índex

d’accidentalitat.

§ Programes de formació adreçats a treballadors i treballadores amb activitats recollides

a l’Annex I.

§ Programes de formació adreçats a estendre la cultura en matèria de prevenció en

seguretat i salut laborals.

§ Programes de formació innovadors en matèria de prevenció.

§ Programes de formació adaptats a col·lectius específics.
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§ Programes de formació específics adequats a l’activitat desenvolupada

7.3.2 Programes

1. Sectorials

2. Autònoms

3. Treballadors i treballadores temporals

4. Col·lectius especials

5. Altres treballadors i treballadores

Objectius

• Identificar els riscos presents en el lloc de treball.

• Formar sobre els riscos per a la seguretat i la salut, les mesures preventives i

les activitats de protecció i prevenció.

• Educar per a la participació en les qüestions relacionades amb la seguretat i

salut en el treball.

• Facilitar l’adaptació a noves tecnologies de treball tenint en compte els riscos

que poden comportar.

• Formar sobre els riscos emergents

• Qualificar amb la finalitat d’integrar la formació en seguretat i salut dins del

currículum professional.

• Adaptar la formació a la idiosincràsia pròpia dels col·lectius amb especials

característiques.

Col·lectius

• Treballadors i treballadores de sectors amb alta sinistralitat.

• Treballadors i treballadores d’activitats recollides en l’Annex I.

• Treballadors i treballadores autònoms.

• Treballadors i treballadores de l’Administració pública.

• Treballadors i treballadores amb contracte temporal.

• Treballadors i treballadores amb discapacitat.

• Treballadors i treballadores amb risc d’exclusió social.

• Treballadors i treballadores migrants.

• Altres treballadors i treballadores.
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7.3.3 Accions

§ Durada:

Programes Hores aconsellades

Sectors alta accid. i

Annex I

20 h.

Tots 10 h.

§ Continguts proposats:

 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball: marc normatiu.   Drets i

deures bàsics en aquesta matèria.

2.  Els riscs generals lligats a l’entorn de treball.

3.  Els riscs específics del sector i del lloc de treball

4. Procediments d’informació, comunicació i participació

5.  Conductes segures.

7.4 Delegats i delegades de prevenció

Formació adreçada a tots els delegats i delegades de prevenció existents, amb l'objectiu que

durant el primer any a partir del seu nomenament hagin rebut la formació bàsica necessària per

al desenvolupament adequat de les seves funcions, amb la finalitat de facilitar el compliment de

l'article 37 de la LPRL. Així mateix es contempla el reciclatge de la formació rebuda i sobre

matèries més especifiques segons el sector d’activitat.

7.4.1Característiques

o Programes de formació general que abasten els coneixements bàsics per exercir les

competències i facultats que la Llei li reconeix.

o Programes de formació específics adequats a l’activitat desenvolupada.

o Programes de formació que afavoreixen la participació i el desenvolupament de la

cultura preventiva.

o Programes de formació específics adequats a l’activitat desenvolupada
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7.4.2 Programes

1. Formació general.

2. Formació específica.

Objectius

• Formar en tècniques de negociació i participació.

• Donar coneixements en tècniques de comunicació.

• Integrar al delegat en l’organització del treball amb la finalitat que pugui exercir

la tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la normativa.

• Educar per difondre les bones pràctiques en matèria

de seguretat i salut.

Col·lectius

• Delegats i delegades de prevenció.

7.4.3 Accions

§ Durada:

Programes Hores aconsellades

F. General 30 h.

F. Específica 20 h.

§ Continguts proposats:

1. Conceptes bàsics: salut, treball i medi ambient.

2. L'organització i la planificació de la prevenció.

3. Funcions i drets dels delegats i les delegades de prevenció.

4. Tècniques i procediments en la participació. Comitè de Seguretat i Salut.

5. Seguiment dels plans de prevenció.

7.5 Professionals de la prevenció

Formació adreçada a millorar la qualitat didàctica dels professionals de la formació en

prevenció de riscos laborals, potenciant la utilització  de noves metodologies d‘impartició  i de
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nous continguts. També s’inclou en aquest àmbit el reciclatge dels professionals amb

responsabilitats tècniques específiques.

7.5.1Característiques

o Programes de formació que actualitzin els coneixements dels formadors i les

formadores en la matèria.

o Programes de formació que incorporin la utilització de noves metodologies d’impartició.

o Programes de formació per a professionals especialistes.

7.5.2 Programes

1. Programes per a tècnics  especialistes específics en prevenció

2. Programes per a formadors i formadores.

3. Programes per a treballadors designats

Objectius

• Actualitzar els coneixements dels professionals en matèria de prevenció.

• Millorar la capacitat dels formadors i formadores  en la innovació didàctica

• Donar instruments per aplicar les noves tecnologies i les TIC en la formació

sobre seguretat i salut.

• Acreditar la formació de formadors i formadores  en matèria de seguretat i salut

amb la finalitat que sigui certificada i formi part dels itineraris professionals.

• Actualitzar els coneixements d’aquells professionals tècnics especialistes en

matèries específiques en prevenció.

Col·lectius

• Tècnics intermitjos de prevenció

• Tècnics especialitzats

• Formador

7.5.3 Accions

§ Durada:

Programes Hores aconsellades

Tots 30 h.
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§ Continguts proposats:

Els continguts d’aquests programes estaran determinats per l’especificitat del risc i del

sector sobre el qual es vulgui formar els tècnics.

En els cas dels programes per a formadors i formadoras que estiguin adreçats a millorar les tècniques

didàctiques o la utilització de noves tecnologies d’aprenentatge i TIC, els continguts hauran d’estar

relacionats per una banda amb la innovació objecte del programa i per altra amb la seva aplicació a la

matèria de seguretat i salut laboral.

8. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

8.1 Comissió de Seguiment i Avaluació

El procés de seguiment i avaluació del Pla català de formació en matèria de

seguretat i salut laborals estarà a càrrec d’una comissió.

8.1.1 Composició
La Comissió de Seguiment del Pla català de formació en matèria de seguretat i

salut laborals, presidida pel president del CTESC,  estarà formada  per 14 membres

dels integrants de les comissions permanents de les àrees de Seguretat i Salut en el

Treball i d’Ocupació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb la

següent distribució:

2 membres representants de CCOO.

2 membres representants d’UGT.

3 membres representants de Foment del Treball.

1 membre representant  de Pimec-Sefes.

2 membres en representació del Grup III.

4 membres en representació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

8.1.2 Funcions

- Seguiment i avaluació de la implantació del Pla català de

formació en matèria de seguretat laboral:

1) La Comissió haurà d’estar informada de l’estat d’execució dels programes

dissenyats en el Pla, per poder avaluar i determinar el seu grau de compliment.
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2) Anàlisi de la informació obtinguda i dels resultats assolits.

3) Proposar l’elaboració d’estudis per comprovar el grau d’incidència del

desenvolupament del Pla en els diferents sectors i territoris de Catalunya.

- Elaborar i aprovar el catàleg de mòduls formatius en matèria de seguretat i

salut per sector i col·lectiu:

1) Identificar els sectors, les activitats i els col·lectius.

2) Concretar els programes per a cada àmbit d’actuació.

3) Adequar els continguts mínims per a cada programa específic.

4) Elaborar el registre, en relació als coneixements i competències, dels diferents

programes formatius.

- Concretar els indicadors que permetin fer el seguiment i l’avaluació de la

implantació del Pla per conèixer i actualitzar la formació en seguretat i salut

laborals:

1) Desenvolupar un conjunt d’indicadors per garantir el compliment i la qualitat dels

programes formatius.

2) Establir els mecanismes d’avaluació i seguiment, tant del desenvolupament del Pla

com de l’eficàcia i eficiència dels programes.

3) Elaborar el sistema d’identificació de la formació impartida amb la finalitat que es

pugui acreditar i certificar.

Les normes de funcionament de la Comissió es determinaran en la sessió constitutiva

d'aquesta, d'acord amb allò previst a l'article 14 de la Llei 3/1997, de 16 de maig, de

creació del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i a l'article 18 del seu

Reglament intern, respectant en qualsevol cas l'establert en la normativa d'aplicació o

en el seu acord de creació.
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8.2 Indicadors

D’eficàcia

- Participació i coordinació de tots els agents i institucions implicats.

- Coordinació transversal entre la formació professional inicial, l’ocupacional i la contínua.

- Adaptació dels programes formatius a les necessitats de cada sector i lloc de treball.

- Adaptació dels programes formatius a les necessitats dels diferents col·lectius.

- Millora de la implantació del Pla a través de la participació dels agents socials.

- Identificació de les necessitats reals de formació en prevenció de riscos laborals.

- Interrelació de continguts formatius entre empreses d’àmbit similar.

- Atenció específica a col·lectius de treballadors i treballadores amb major risc.

- Atenció específica a sectors amb un índex de sinistralitat elevat.

- Nombre d’acords sectorials i/o convenis en els quals s’ha pactat formació en matèria de

seguretat i salut laborals.

D’eficiència

- Nombre de treballadors i treballadores que han rebut formació.

- Nombre d’empresaris i empresàries  que han rebut formació.

- Nombre de programes formatius per sector d’activitat.

- Cost per programa.

- Cost per participant.

- Cost per hora.

- Nombre d’hores de formació.

D’impacte

- Efecte de l’aplicació del Pla en l’índex d’incidència.

- Grau de coneixement del Pla entre els empresaris i les empresàries

- Grau de coneixement del Pla entre els treballadors i treballadores.

- Efecte del Pla en les activitats realitzades pels agents socials.

- Efecte del Pla en les línies d’actuació endegades per l’Administració.
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9. TEMPORITZACIÓ I RECURSOS

9.1 FORMACIÓ PROFESSIONAL     

 
Co.lectiu susceptible de
formació  %Col.lectiu import

Programa Hores Form. Preu/hora Import formació Tipus nombre   

Formació
inicial    Joves 59.319 100%x3  

 20 8 160    28.473.120

Formació
ocupacional    Aturats 256.300 60%  

 10 8 80    12.302.400

    En recerca 1ª feina 38.400 60%  

 10 8 80    1.843.200

TOTAL       42.618.720

9.2 EMPRESA       

 
Co.lectiu susceptible de
formació  %Col.lectiu import

Programa Hores Form. Preu/hora Import formació Tipus nombre   

Sectorials    
Sector Alta Accid.I Annex
1 2.215 100%  

 20 9 180    398.700

    ETT 112 100%  

 10 9 90    10.080

    
Empreses més de 250
treb. 546 25%  

 10 9 90    12.285

PIMES    PIMES 242.118 15%  

 10 9 90    3.268.593

Autònoms 101.260 50%

AUTÒNOMS 10 10 100 5.063.000

Adm .Pública    
Alts Càrrecs i
Comand.G.C. 486 10%  

 10 9 90    4.374

TOTAL       8.757.032
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9.4 DELEGATS / DELEGADES DE PREVENCIÓ     

 
Co.lectiu susceptible
de formació  %Col.lectiu import

Programa Hores Form. Preu/hora Import formació Tipus nombre   

Formació
General    

Delegats i delegades de
Prevenció 11.000 100%  

 30 8 240    2.640.000

Formació
específica    

Delegats i delegades de
Prevenció  (1/3) 3.300 100%  

 20 8 160    528.000

TOTAL       3.168.000

9.3 TREBALLADORS I TREBALLADORES     

 
Co.lectiu susceptible
de formació  %Col.lectiu import

Programa Hores Form. Preu/hora Import formació Tipus nombre   

Sectorials    Sector Alta Sinistralitat 276.990 100%  

 15 8 120    33.238.800

    Adm. Pública 292.100 10%  

 10 8 80    2.336.800

Autònoms    Autònoms 405.040 50%  

 10 10 100    20.252.000

Treball.
Temporals    Contractes Temporals 470.900 50%

 10 9 90    21.190.500

Col.lectius
especials    Amb discapacitats 1.684 30%  

 10 12 120    60.624

    Amb risc d'exclusió social 15.323 30%  

 10 12 120    551.628

    Migrants 138.800 30%  

 10 12 120    4.996.800

Altres
treballadors i
treballadores    

Altres treballadors i
treballadores

1.050.01
7 50%  

 10 9 90    47.250.765

        

TOTAL     
2.650.85

4  129.877.917
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9.5 PROFESSIONALS DE LA PREVENCIÓ     

 
Co.lectiu susceptible
de formació  %Col.lectiu import

Programa Hores Form. Preu/hora Import formació Tipus nombre   

Per a Tècnics
espec.    Tècnics de Prevenció 6.300 45%  

 30 12 360    1.020.600

    Formadors i formadores 1.000 60%  

 30 15 450    270.000

TOTAL       1.290.600
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IMPORTS TOTALS  

       

ÀMBIT PROGRAMA COL.LECTIU TOTAL ANY 1 ANY 2 ANY 3 

9.1 Formació Professional   42.618.520 14.206.173 14.206.173 14.206.173 

  Formació Inicial Joves 28.473.120 9.491.040 9.491.040 9.491.040 

  Aturats 12.302.400 4.100.800 4.100.800 4.100.800 

  

Formació 
Ocupacional 

En recerca 1ª feina 1.843.000 614.333 614.333 614.333 

9.2 Empresaris   8.757.032 2.919.011 2.919.011 2.919.011 

  Sector amb índex d' Accid. 398.700 132.900 132.900 132.900 

  ETT 10.080 3.360 3.360 3.360 

  

Sectorials 

Empreses >250 treballadors 12.285 4.095 4.095 4.095 

  PIMES PIMES 3.268.593 1.089.531 1.089.531 1.089.531 

            

  
Autònoms 

Autònoms 5.063.000 1.687.667 1.687.667 1.687.667 

           

  

Administració 
Pública 

Alts Càrrecs i comand. G.C. 4.374 1.458 1.458 1.458 

9.3 Treballadors   129.877.917 38.567.172 45.655.372 45.655.372 

  Sector amb índex d' Accid. 33.238.800 11.079.600 11.079.600 11.079.600 

  

Sectorials 

Administració Pública 2.336.800 778.933 778.933 778.933 

           

  
Autònoms 

Autònoms 20.252.000 2.025.200 9.113.400 9.113.400 

           

  
Treball. Temporals 

Contractes temporals 21.190.500 7.063.500 7.063.500 7.063.500 

  Amb discapacitats 60.624 20.208 20.208 20.208 

  Amb risc d'exlusió social  551.628 183.876 183.876 183.876 

  

Col.lectius 
especials 

Migrants 4.996.800 1.665.600 1.665.600 1.665.600 

           

  
Altres treballadors 

Altres treballadors 47.250.765 15.750.255 15.750.255 15.750.255 

9.4 Delegats de Prevenció   3.168.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 

           

  

Formació General 

Delegats Prevenció 2.640.000 880.000 880.000 880.000 

           

  

Formació epecífica 

Delegats Prevenció 528.000 176.000 176.000 176.000 

9.5 Professionals 
Prevenció   1.290.600 387.180 387.180 516.240 

  Tècnics de Prevenció 1.020.600 306.180 306.180 408.240 

  

Tècnics 
especialitzats 

Formadors en Prevenció 270.000 81.000 81.000 108.000 

      185.712.069 57.135.536 64.223.736 64.352.796 
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10. ANNEXOS

10.1 Annex I

DIAGNOSI

Tot i que les xifres del primer trimestre de 2003 ens parlen d’un descens de

l’accidentalitat a Catalunya, no podem considerar que aquest període sigui significatiu a

l’hora de fer una diagnosi per a aquest Pla; per això, a continuació s’estudia

l’accidentalitat durant els anys 2001 i 2002.

Aquesta diagnosi es basa tant en les xifres d’accidents com en alguns dels indicadors

importants en la situació actual de la seguretat i la salut en el treball.

Accidentalitat

L’any 2001 es van produir 188.900 accidents laborals a Catalunya; segons gravetat,

1.700 varen ser qualificats d’accidents greus i 155 varen ser mortals. La xifra total

d’accidents va descendir l’any 2002 en 5.071; malgrat aquest descens el nombre totals

de treballadors morts va augmentar en 31, tot i que aquesta xifra no reflexa el nombre

d’accidents greus que finalment esdevenen mortals.

CATALUNYA 2001

SECTOR GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Agricultura 3.375 1,80% 55 3,24% 6 3,87% 3.436 1,82%

Indústria 64.292 34,37% 495 29,12% 39 25,16% 64.826 34,32%

Construcció 37.967 20,30% 441 25,94% 39 25,16% 38.447 20,35%

Serveis 81.411 43,52% 709 41,71% 71 45,81% 82.191 43,51%

TOTALS 187.045 100,00% 1.700 100,00% 155 100,00% 188.900 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

CATALUNYA 2002

SECTOR GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Agricultura 3.091 1,70% 35 2,08% 3 1,61% 3.129 1,70%

Indústria 59.348 32,62% 517 30,68% 42 22,58% 59.907 32,59%

Construcció 37.262 20,48% 462 27,42% 50 26,88% 37.774 20,55%

Serveis 82.257 45,21% 671 39,82% 91 48,92% 83.019 45,16%

TOTALS 181.958 100,00% 1.685 100,00% 186 100,00% 183.829 100,00%
              Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
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Per sectors d’activitat observem que malgrat que hi ha hagut un descens en el nombre

total d’accidents, hi ha sectors com ara el de serveis que han experimentat un pujada

de l’1%, augment que s’ha reflectit en els accidents lleus (1%) i sobretot en els mortals

(28,1%). De fet, el nombre de treballadors morts ha augmentat en tots els sectors

excepte en l’agricultura. La construcció ha estat el sector on els accidents han

descendit menys, un 1,75% respecte a l’any 2001 i també on l’augment d’accidents

mortals ha esta més elevada. Pel contrari l’agricultura ha rebaixat gairebé en un 9% el

seu índex d’accidentalitat total, mentre que la indústria és el sector on han baixat més

en nombre absolut els accidents lleus.

Índex d’incidència

(lleus per cada 1000 treballadors/es/-es/greus i mortals per cada100.000   treballadors/es/-es)

ANY TIPUS D'ACCIDENT
 LLEUS GREUS MORTALS

2001 81,49 74,06 6,75
2002 77,54 71,80 7,93

 Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Per grandària d’empresa observem que l’any 2001, el 82,5% dels accidents mortals es

concentren en les empreses de menys de 500 treballadors. Aquest percentatge

augmenta al 86,4% l’any 2002. D’aquest percentatge, per a l’any 2001, el 75% es troba

en empreses de menys de 50 treballadors i se situa en el 76,25% per 2002.

CATALUNYA 2001

GRANDÀRIA GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

No indica 12.273 6,56% 180 10,59% 13 8,39% 12.466 6,60%

1-5 treb. 20.762 11,10% 272 16,00% 19 12,26% 21.053 11,15%

6-10 treb. 16.247 8,69% 196 11,53% 22 14,19% 16.465 8,72%

11-25 treb. 30.863 16,50% 350 20,59% 31 20,00% 31.244 16,54%

26-50 treb. 26.408 14,12% 242 14,24% 24 15,48% 26.674 14,12%

51-100 treb. 20.268 10,84% 135 7,94% 15 9,68% 20.418 10,81%

101-250 treb. 22.042 11,78% 125 7,35% 12 7,74% 22.179 11,74%

251-500 treb. 13.025 6,96% 77 4,53% 5 3,23% 13.107 6,94%

501-1.000 treb. 8.837 4,72% 49 2,88% 6 3,87% 8.892 4,71%

> 1.000 treb. 16.320 8,73% 74 4,35% 8 5,16% 16.402 8,68%

TOTALS 187.045 100,00% 1.700 100,00% 155 100,00% 188.900 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

CATALUNYA 2002

GRANDÀRIA GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
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N.
absoluts %

N.
absoluts %

N.
absoluts %

N.
absoluts %

No indica 10.931 6,01% 198 11,75% 12 6,45% 11.141 6,06%

1-5 treb. 20.478 11,25% 229 13,59% 28 15,05% 20.735 11,28%

6-10 treb. 16.202 8,90% 178 10,56% 25 13,44% 16.405 8,92%

11-25 treb. 30.169 16,58% 342 20,30% 37 19,89% 30.548 16,62%

26-50 treb. 25.235 13,87% 249 14,78% 32 17,20% 25.516 13,88%

51-100 treb. 19.939 10,96% 151 8,96% 21 11,29% 20.111 10,94%

101-250 treb. 21.158 11,63% 144 8,55% 10 5,38% 21.312 11,59%

251-500 treb. 12.103 6,65% 84 4,99% 7 3,76% 12.194 6,63%

501-1.000 treb. 9.334 5,13% 34 2,02% 3 1,61% 9.371 5,10%

> 1.000 treb. 16.409 9,02% 76 4,51% 11 5,91% 16.496 8,97%

TOTALS 181.958 100,00% 1.685 100,00% 186 100,00% 183.829 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Si observem en detall les empreses entre 6 i 25 treballadors veiem que el 25% del total

d’accidents l’any 2002 es concentra en aquests dos trams, mentre que les empreses de

més de 500 treballadors suposen el 14,1% de l’accidentalitat notificada a Catalunya

aquest any.

Per sexe observem que el descens de l’accidentalitat ha estat exclusiu dels homes,

6.265 accidents menys en l’any 2002; pel contrari el nombre de dones accidentades ha

augmentat en 1.194. És cert que, d’aquests, el 99% són accidents lleus, però també

constatem que el nombre de dones mortes s’ha doblat d’un any a l’altre.

CATALUNYA 2001

SEXE GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Home 149.623 79,99% 1.531 90,06% 150 96,77% 151.304 80,10%

Dona 37.422 20,01% 169 9,94% 5 3,23% 37.596 19,90%

TOTALS 187.045 100,00% 1.700 100,00% 155 100,00% 188.900 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

CATALUNYA 2002

SEXE GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Home 143.354 78,78% 1.509 89,55% 176 94,62% 145.039 78,90%

Dona 38.604 21,22% 176 10,45% 10 5,38% 38.790 21,10%

TOTALS 181.958 100,00% 1.685 100,00% 186 100,00% 183.829 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Aquest augment és un indicador important, tenint en compte que la incorporació de la

dona a tots els sectors del mercat de treball és una realitat progressiva i irreversible.

Una bona formació en prevenció, ja des del moment actual, pot incidir en una

disminució de l’índex d’accidentalitat femení.
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L’any 2001 l’índex d’accidentalitat per tram d’edat posa en evidència que el col·lectiu de

joves (16 a 24 anys) és el més vulnerable. Mentre que la població ocupada en aquest

tram d’edat suposa el 11,6% del total, el seu pes dins el nombre d’accidents totals és

del 25%.

El tram entre 25 i 54 anys, que suposa un 77,4% de la població ocupada total de

Catalunya, representa el 66,5% d’accidents laborals. Del nombre total d’accidents

mortals i d’accidents greus, vora el 70% es concentren en aquestes edats. Són nombres

importants tenint en compte que aquests treballadors i treballadores tenen o tindrien per

endavant de 40 a 20 anys de vida laboral activa.

CATALUNYA 2001

EDAT GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

No indica 1.376 0,74% 5 0,29% 0 0,00% 1.381 0,73%

16-19 anys 12.946 6,92% 90 5,29% 2 1,29% 13.038 6,90%

20-24 anys 34.115 18,24% 185 10,88% 6 3,87% 34.306 18,16%

25-34 anys 58.915 31,50% 449 26,41% 37 23,87% 59.401 31,45%

35-44 anys 39.256 20,99% 418 24,59% 37 23,87% 39.711 21,02%

45-54 anys 26.194 14,00% 338 19,88% 33 21,29% 26.565 14,06%

55-65 anys 12.665 6,77% 197 11,59% 40 25,81% 12.902 6,83%

> 65 anys 1.578 0,84% 18 1,06% 0 0,00% 1.596 0,84%

TOTALS 187.045 100,00% 1.700 100,00% 155 100,00% 188.900 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

CATALUNYA 2002

EDAT GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

No indica 3.128 1,72% 23 1,36% 3 0 3.154 1,72%

16-19 anys 10.881 5,98% 72 4,27% 1 0,54% 10.954 5,96%

20-24 anys 30.284 16,64% 186 11,04% 15 8,06% 30.485 16,58%

25-34 anys 58.626 32,22% 412 24,45% 32 17,20% 59.070 32,13%

35-44 anys 39.771 21,86% 425 25,22% 45 24,19% 40.241 21,89%

45-54 anys 26.546 14,59% 347 20,59% 56 30,11% 26.949 14,66%

55-65 anys 12.597 6,92% 214 12,70% 33 17,74% 12.844 6,99%

> 65 anys 125 0,07% 6 0,36% 1 0,54% 132 0,07%

TOTALS 181.958 100,00% 1.685 100,00% 186 100,00% 183.829 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Pel que fa a l’any 2002, malgrat que observem el descens de l’accidentalitat total, si

fem una anàlisi mes acurada pels diferents grups d’edat, podem comprovar que el

nombre d’accidents totals ha augmentat en els treballadors i treballadores entre 35 i 54

anys i que els accidents mortals han augmentat en tots els trams (sobretot en els joves
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on han doblat la xifra) menys en els treballadors i treballadores majors de 55 anys,

sobretot en la franja de més grans de 65, on el descens és realment notable.

A l’hora de fer l’anàlisi de l’any 2001 per tipus de contracte, veiem que amb els

treballadors i treballadores eventuals, es produeix una situació similar que amb els

joves; el pes sobre el total de població ocupada d’aquest col·lectiu se situa vers el 25%,

mentre que la seva accidentalitat representa el 45% del total. L’any 2002 la situació

dels eventuals millora en rebaixar l’accidentalitat en 12.878 accidents; tot i així, el

nombre dels mortals augmenta en 14 persones més.

Davant d’aquestes xifres, la situació pels fixes ha empitjorat; d’un any per l’altre la seva

accidentalitat ha augmentat un 7’5%, tot i que la major part d’aquest percentatge es

concentra en la categoria d’accidents lleus.

CATALUNYA 2001
TIPUS DE

CONTRACTE GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Contracte Fix 102.164 54,62% 947 55,71% 97 62,58% 103.208 54,64%

Contracte Eventual 84.881 45,38% 753 44,29% 58 37,42% 85.692 45,36%

TOTALS 187.045 100,00% 1.700 100,00% 155 100,00% 188.900 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

CATALUNYA 2002
TIPUS DE

CONTRACTE GRAVETAT

Accidents Lleus Accidents Greus Accidents Mortals TOTAL
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %
N.

absoluts %

Contracte Fix 109.936 60,42% 965 57,27% 114 61,29% 111.015 60,39%

Contracte Eventual 72.022 39,58% 720 42,73% 72 38,71% 72.814 39,61%

TOTALS 181.958 100,00% 1.685 100,00% 186 100,00% 183.829 100,00%

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Tot i el descens de la sinistralitat experimentat en aquests 2 anys l’índex

d’accidentalitat continua sent molt alt al nostre país. Entre les diferents estratègies

endegades per l’Administració, es va impulsar un pla de xoc amb l’objectiu d’incidir

sobre aquelles empreses, 2.215 en total, on es donen  un major nombre d’accidents.

D’aquestes empreses , el pes més gran se l’enduen la indústria i els serveis (37%),

seguit de la construcció amb un 25,4% i de l’agricultura amb un 0,6%. Per grandària, en

les empreses que tenen entre 26 i 250 treballadors i treballadores, es a dir pimes, és on

es concentren el 73% de les empreses amb major accidentalitat; les empreses de més

de 1.000 treballadors i treballadores estan repartides entre la indústria i els serveis,

concentrant aquest últim el 87% de la gran empresa.
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En relació al nombre d’accidents, aquestes 2.215 empreses representen el 30% del

total d’accidents a Catalunya, l’any 2001, i dels mortals el 15%. Sobre el total

d’empreses de Catalunya, les empreses del pla de xoc representen el 0,9%.

ºFont: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Sancions

Uns altres indicadors indirectes del grau de compliment de la normativa sobre seguretat

i salut laborals són el nombre d’actes d’infracció aixecades, propostes de sanció,

requeriments i paralitzacions durant l’any 2002.

Sobre un total de 25.691 infraccions, el percentatge més alt va correspondre a la

manca de formació i informació als treballadors i treballadores; d’aquestes, el 73,3%

van ser objecte de requeriment i el 26,6% van ser motiu de sanció.

Un altre indicador a valorar ha estat el nombre de paralitzacions de l’activitat, per risc

greu i imminent, 265, i que afecten sobretot a condicions de seguretat.

Empreses Alta Accidentalitat

Distribució per Sector i Grandària

Agricultura Indústria Construcció Serveis Tots els Sectors
Grandària de

l'empresa
Emp. %col. Empr. %col. Empr. %col. Empr. %col. Empr. %col.

1-5 treb.     1 100%   1 100%

6-10 treb. 2 6,9% 8 27,6% 18 62,1% 1 3,4% 29 100%

11-25 treb. 6 1,8 93 27,7% 172 51,2% 65 19,3% 336 100%

26-50 treb. 3 0,5% 219 35,6% 236 38,3% 158 25,6% 616 100%

51-100 treb. 220 39,4% 106 19% 232 41,6% 558 100%

101-250 treb. 2 0,4% 204 45,5% 26 5,8% 216 48,2% 448 100%

251-500 treb. 60 41,7% 3 2,1% 81 56,3% 144 100%

501-1000 treb. 12 23,1% 1 1,9% 39 75% 52 100%

>1000 treb. 4 12,9% 27 87,1% 31 100%

Totals 13 0,6% 820 37% 563 25,4% 819 37% 2215 100%
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CATALUNYA 2002

RESPONSABILITATS I SANCIONS

MATÈRIA
ACTES

D’INFRACCIÓ
PROPOSTES DE

SANCIÓ PARALITZACIONS REQUERIMENTS

AT.C NO INC. ALTRES IT 3 2 0 1

PETICI. INFOR. AT. Y EP 0 0 0 0

COMUNICACIÓ AT I EP 113 67 0 46

COND.SEGU.LLOC TREBALL 2.041 512 38 1.491

COND.HIG.LLOC TREBALL 719 87 6 626

ESCAL.PLATAF.OBERTURES 3.066 1.009 135 1.922

LAVABOS VESTIDORS O.SER. 586 176 3 407

RISCOS ELÈCTRICS 590 83 26 481

INCENDIS I EXPLOSIONS 317 89 0 228

MAQU.I EQUIPS TREBALL 2.137 819 22 1.296

ELEVADORS I TRANSPORT 295 86 8 201

NIVELLS EXPOSICIÓ AGENTS 268 31 2 235

MITJANS PROTECCIÓ PERS. 1.530 330 10 1.190

PLANS EMERG.EVAQUACIÓ 616 78 0 538

SENYAL. LLOCS TREBALL 273 58 0 215

AVALUACIÓ RISCOS 2.550 659 3 1.888

PLA ACC. PREVENTIVA 1.662 158 3 1.501
TREBALLADORS/ES/-ES
DESIGNATS 131 45 0 86

SERV.PREVENCIÓ PROPIS 110 26 1 83

SERV.PREVENCIÓ ALIÈ 1.157 359 2 796

AUDIT.EX.SER.PREV.PROPIS 46 3 0 43

FORMACIÓ I INFORMACIÓ
ALS TREBALLADORS/ES 3.539 942 0 2.597

VIGILÀNCIA SALUT 1.218 124 3 1.091

OBLIG.DOCUMENTALS 263 100 0 163

DRETS REPR.DE PERSONAL 294 36 0 258

ESTD/ESTUD BAS. CONS. 26 9 1 16

PLANS SEGURETAT I SALUT 404 148 0 256
OBLIG.TREBALLADORS/ES/-ES
ETT'S 58 28 0 30

COMUNIC.OBERTURA 94 51 0 43

TREBALL PROHIBIT MENORS 25 6 0 19

PROTEC.MATERNITAT 31 6 0 25

ADSCRI. LLOC INCOMP 37 3 0 34

NO PARALITZAR O SUSPEN. 0 0 0 0

INF. TRAB.TOX. PEN. PER 0 0 0 0

INVEST. AT. POR EMPRES 569 123 0 446

COORD. ACTV. EMPRESAR. 631 129 2 500

ENT. ESP. AUDIT. FOR. PR. 3 1 0 2

GESTIÓ INTEGRAL PREVEN. 289 76 0 213

TOTAL 25.691 6.459 265 18.967

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
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No podem concloure aquesta diagnosi sense fer referència a la formació realitzada a

Catalunya. Ha estat difícil poder disposar de la informació de totes les activitats

formatives realitzades i, per tant, la valoració es fa en relació a les dades facilitades.

Entenem que la formació en seguretat i salut ha de formar part del bagatge educatiu

que una persona va adquirint en passar pels diferents nivells de formació, des de

l’ensenyament primari fins arribar a la formació professional permanent.

Formació Reglada

Aquest col·lectiu representa uns 60.000 joves a tota Catalunya, potencials

treballadors i treballadores que hauran d’aplicar en un futur els coneixements

rebuts en el seu lloc de treball.

Les dades que facilita el Departament d’Ensenyament inclouen el total

d’alumnes però no el desglossament de les dades pels cicles formatius dels

anys 2001-2002; són una relació dels cicles amb els crèdits de seguretat i salut

laborals i la seva durada.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

NOM DEL CRÈDIT NOM DEL CICLE DURADA MÍNIMA
(hores)

Seguretat i supervivència en
muntanya.

Conducció d’activitats fisicoesportives
en el medi natural.

60

Seguretat en les indústries d'arts
gràfiques.

Impressió en arts gràfiques. 30

Seguretat en les indústries d'arts
gràfiques.

Enquadernació i manipulats de paper i
cartró.

30

Seguretat en el manteniment de
vehicles.

Electromecànica de vehicles 60

Seguretat en el manteniment de
vehicles.

Carrosseria 60

Seguretat en la construcció. Acabats de construcció. 60
Seguretat en la construcció. Obres de la construcció. 60

Seguretat en la construcció. Obres de formigó. 60
Seguretat en la construcció. Operacions i manteniment de

maquinària de construcció
60

Seguretat en les instal·lacions
elèctriques.

Equips i instal·lacions electrotècniques. 60

Seguretat en la indústria de la fusta i el
moble.

Transformació de fusta i suro 40

Seguretat en la indústria de la fusta i el
moble.

Fabricació industrial de fusteria i moble. 40

Seguretat en la indústria de la fusta i el
moble.

Fabricació a mida i instal·lació de
fusteria i moble.

40

Seguretat en la indústria alimentària. Escorxador i carnisseria-xarcuteria. 30
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NOM DEL CRÈDIT NOM DEL CICLE DURADA MÍNIMA
(hores)

Seguretat en la indústria alimentària. Conserveria vegetal, càrnia i de peix. 30
Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració de vins i altres begudes. 30

Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració de productes làctics. 30
Seguretat en la indústria alimentària. Elaboració d’olis i sucs. 30
Seguretat en la indústria alimentària. Panificació i rebosteria. 30

Seguretat en la indústria alimentària. Molineria i indústries cerealistes. 30
Seguretat en el treball a bord. Pesca i transport marítim. 30
Seguretat en el treball a bord. Operació, control i manteniment de

màquines i instal·lacions del vaixell.
30

Seguretat en les indústries de
construccions metàl·liques.

Soldadura i caldereria. 60

Seguretat en les indústries de
fabricació mecànica.

Mecanització. 60

Seguretat en les indústries de
fabricació mecànica.

Tractaments superficials i tèrmics. 60

Seguretat en les indústries de
fabricació mecànica.

Fosa. 60

Organització, seguretat i ambient
químic.

Operacions de procés en planta
química.

60

Organització, seguretat i ambient
químic.

Operacions de procés de pasta i paper. 90

Organització, seguretat i ambient
químic.

Operacions de fabricació de productes
farmacèutics.

90

Informació i seguretat en el laboratori. Laboratori. 90
Seguretat en el muntatge i
manteniment d'equips i instal·lacions.

Instal·lació i manteniment
electromecànic de maquinària i
conducció de línies.

60

Seguretat en el muntatge i
manteniment d'equips i instal·lacions.

Muntatge i manteniment d’instal·lacions
de fred, climatització i producció de
calor.

60

Seguretat en el muntatge i
manteniment d'equips i instal.lacions.

Manteniment ferroviari. 60

Seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell.

Producció de filatura i teixidura de
calada

30

Seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell.

Producció de teixits de punt. 30

Seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell.

Operacions d'ennobliment tèxtil 30

Seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell.

Calçat i Marroquineria 30

Seguretat en la indústria tèxtil,
confecció i pell.

Confecció. 30

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

NOM DEL CRÈDIT NOM DEL CICLE
DURADA MÍNIMA

(hores
Plans de seguretat en indústries d'arts
gràfiques.

Producció en indústries d’arts gràfiques. 35

Seguretat en el manteniment de
vehicles.

Automoció. 60

C
T
E
S
C



      38

NOM DEL CRÈDIT NOM DEL CICLE
DURADA MÍNIMA

(hores
Seguretat en el manteniment
d'aeronaus.

Manteniment aeromecànic. 60

Seguretat en el manteniment
d'aeronaus.

Manteniment d’aviònica. 60

Plans de seguretat a la construcció. Realització i plans d’obres. 120
Seguretat en les instal.lacions de
sistemes automàtics.

Sistemes de regulació i control
automàtics.

60

Seguretat en les instal.lacions
electrotècniques.

Instal·lacions electrotècniques. 60

Seguretat en les instal.lacions de
sistemes de telecomunicació i
informàtic

Sistemes de telecomunicació i
informàtics.

60

Plans de seguretat en indústries de la
fusta i el moble.

Producció de fusta i moble. 50

Plans de seguretat en el manteniment
i muntatge d'equips i instal·lacions.

Manteniment d’equips industrials. 60

Seguretat i prevenció a bord. Navegació, pesca i transport marítim. 45
Seguretat en el treball a bord. Supervisió i control de màquines i

instal·lacions del vaixell.
30

Plans de seguretat en les indústries de
construccions metàl·liques.

Construccions metàl·liques. 60

Plans de seguretat en indústries de
fabricació mecànica.

Producció per mecanització. 60

Plans de seguretat en indústries de
fabricació mecànica.

Producció per fosa i pulverimetal·lúrgia. 60

Seguretat i ambient químic. Indústries de procés químic. 60
Seguretat i ambient químic. Indústries de procés de pasta i paper. 60
Seguretat i ambient químic. Fabricació de productes farmacèutics i

afins.
60

Seguretat i ambient químic en el
laboratori.

Anàlisi i control. 90

Seguretat química i higiene industrial. Química ambiental. 90
Plans de seguretat en el manteniment
i muntatge d'equips i instal·lacions.

Manteniment i muntatge d’instal·lacions
d’edifici i procés.

60

Plans de seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i pell.

Processos tèxtils de filatura i teixidura
de calada.

35

Plans de seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i pell.

Processos tèxtils de teixidura de punt. 35

Plans de seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i pell.

Processos d’ennobliment tèxtil. 35

Plans de seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i pell.

Processos de confecció industrial. 35

Plans de seguretat en la indústria
tèxtil, confecció i pell.

Adobs 35

Formació Ocupacional

Les taules següents corresponen a dades de l’any 2002, facilitades pel

Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.
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FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Mòdul formatiu obligatori de seguretat i condicions de salut en el
treball

Cursos hores

Majors de 200hs.destinats a aturats/des 10

Menors de 200hs.destinats a aturats/des 6

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Any 2002

 Cursos Places hores Subvenció

Per
Aturats 52 780 19.660 1.649.132,8

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Part d’aquests cursos han estat gestionats pels agents socials. Tal com la Llei

contempla són actors importants en el desenvolupament i la integració de la

prevenció en riscos laborals, des de la responsabilitat empresarial fins a la

participació dels representants legals dels treballadors i treballadores a través

dels delegats de prevenció.

Formació Contínua i Reciclatge

La formació per als treballadors i treballadores en actiu està finançada per dues

vies: d’una banda, els cursos de reciclatge que subvenciona el Departament de

Treball, Indústria, Comerç i Turisme amb recursos del Fons Social Europeu;

d’altra banda, els recursos que gestiona la Fundació Tripartida per a la

Formació en l’Ocupació (Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo),

que provenen de les cotitzacions de la Seguretat Social i també del FSE.

Dins dels cursos de reciclatge, les dades de les taules següents fan referència

als cursos de l’any 2002. També, en aquest cas, un nombre important de

cursos ha estat gestionat pels agents socials.

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

Mòdul formatiu obligatori de seguretat i condicions de salut en el
treball

Cursos hores

Treballadors/es/-es/es en actiu 6
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Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Any 2002

Reciclatge 184 2.760 18.425 1.700.823.6

Font: Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme

Les dades de la formació contínua, reflectides en la taula i el gràfic següents, estan

referides a l’any 2000, que és l’últim any amb dades disponibles sobre participants

certificats. En la distribució per comunitats autònomes observem que Catalunya ha

estat la segona comunitat en percentatge de participants en accions formatives de

seguretat i salut (15,9%), superada per Andalusia amb un 18,4% tot i que són,

precisament Catalunya i Madrid les que més participants totals han aportat en la

convocatòria 2000.

Distribució territorial
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Seguretat i Salut en el Treball sobre el total
de participants de la CCAA

Percentatge de participants en Formació
Contínua per CCAA sobre total convocatòria
2000

 Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

En nombres absoluts, en la convocatòria de 2000 han participat 287.083 treballadors i

treballadores  de Catalunya; d’aquests 20.489 (7,1%) ho han fet en accions formatives

en algun tema classificat dins la matèria de seguretat i salut laborals, el que suposa un

0,8% de la població ocupada catalana. En aquest cas Catalunya ha estat superada per
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altres comunitats com ara Múrcia, Principat d’Astúries i Galícia; si bé son comunitats

més petites, tampoc disposem d’una anàlisi més detallada del grau d’implantació de la

prevenció en el seu teixit productiu.

Distribució territorial dels participants en Formació Contínua i dels participants en Accions formatives
de Seguretat i Salut en el Treball

CCAA Participants Formació Continua
Participants en

AAFF de
Seguretat i Salut

Pes dels
Participants en

AAFF de
Seguretat i Salut

sobre el total

Andalusia 239.898 23.691 9,9

Aragó 63.636 4.345 6,8

Principat d’Astúries 35.068 4.754 13,6

Illes Balears 36.741 3.152 8,6

Canàries 53.995 3.702 6,9

Cantàbria 21.233 2.069 9,7

Castella i Lleó 90.355 7.644 8,5

Castella-La Mancha 46.622 3.880 8,3

Catalunya 287.083 20.489 7,1

Comunitat Valenciana 145.692 12.270 8,4

Extremadura 31.585 2.675 8,5

Galícia 101.685 10.512 10,3

Comunitat de Madrid 286.467 14.192 5,0

Múrcia 44.541 8.545 19,2

Navarra 22.627 1.628 7,2

País Basc 46.988 4.301 9,2

La Rioja 9.545 620 6,5

Ceuta i Melilla 1.707 52 3,0

TOTAL 1.565.508 128.521 8,2

Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Com a resultat d’aquesta anàlisi podem concloure que l’accidentalitat a Catalunya en els 2

últims anys ha disminuït, però encara se situa en alts índexs, sobretot en els accidents

greus i mortals.
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L’accidentalitat afecta tots els treballadors i treballadores, però ha augmentat sobretot en

els joves i en les dones; afecta proporcionalment més als treballadors i treballadores

eventuals i es concentra en la petita i mitjana empresa dels sectors de la indústria i serveis.

Si en un primer moment es van prioritzar les avaluacions de riscos, com a font d’informació

respecte a les situacions de les empreses, i la participació, ha de ser la formació

l’instrument que ajudi a assolir la integració de la prevenció en l’empresa.

En aquest sentit la formació realitzada no ha estat suficient ja que, a més d’arribar a un

nombre limitat de treballadors i treballadores, no ha estat adequada a la realitat del teixit

productiu. En la línia abans esmentada, les activitats formatives han estat orientades a

impulsar l’organització dels serveis de prevenció a través de la capacitació de tècnics

especialitzats i a potenciar la participació a través de la formació dels delegats de

prevenció.

Entenem que aquest Pla ha de donar resposta a una formació adaptada a les necessitats

dels sectors, les empreses i els treballadors i treballadores, integrada amb la formació

professional, que contempli tots els col·lectius (ocupats, aturats, eventuals,...) i que

s’estructuri per programes específics que abastin el major nombre de treballadors i

treballadores.

Per aconseguir tots aquests objectius i l’èxit en el desenvolupament del Pla serà necessari

que tots els agents implicats, empreses, treballadors i treballadores, Administració i agents

socials, assoleixin els compromisos necessaris amb la finalitat de garantir la transparència

en tot el procés (gestió, avaluació,...) i la qualitat de la formació impartida amb objectius i

calendaris realistes i equips de formació qualificats.
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10.2 Annex II

 NORMATIVA GENERAL

· Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

· Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de les mesures per a promoure la

millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball.

· Directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE, relatives a la protecció de la

maternitat i dels joves i al tractament de les relacions de treball temporals, de durada

determinada i en empreses de treball temporal.

· Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis

de prevenció i amb Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

· Reial decret 1995/1978, de 12 de maig, pel qual s’aprova el quadre de malalties

professionals en el sistema de la Seguretat Social.

· Ordre de 27 de juny de 1997 pel qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de

17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb

les condicions d’acreditació de les  entitats especialitzades com serveis de prevenció

aliens a les empreses, d’autorització de les persones o entitats especialitzades que

pretenguin desenvolupar l’activitat d’ auditoria del sistema de prevenció de les

empreses i d’autorització de les entitats públiques o privades per a  desenvolupar i

certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

· Ordre de 30 de març de 1999 pel qual s’estableix el dia 28 d’ abril de cada any

com a  dia de la seguretat i salut en el treball.

· Reial decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel qual es regula la composició de la

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball.

· Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei de l’ Estatut dels treballadors.

· Reial decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut en el treball dels treballadors en l’ àmbit de les  empreses de treball temporal.

· Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei general de la Seguretat Social.

· Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties

professionals de la Seguretat Social. Reial decret 1993/1995.

· Ordre de 22 d’abril de 1997 per la qual es regula el règim de funcionament de les

mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el

desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals.

· Resolució de 20 de juny de 2002, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social,

per la qual es prorroga per l’any 2002 el Pla general d’activitats preventives de la

Seguretat Social a desenvolupar per les mútues d’accidents de treball i malalties

professionals de la Seguretat Social en l’any 2001.
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· Resolució de 18 de novembre de 2002, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat

Social, per la qual es modifica la de 20 de juny de 2002,  que prorroga per a l’any 2002

el Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social a desenvolupar per les

mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en l’any

2001.

· Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre de 2002, per la qual s’estableixen nous

models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seva transmissió

per procediment electrònic.

· Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.

· Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’ agost, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

· Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre el

procediment administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat

Social i per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de

prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA

RISC BIOLÒGIC

· Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre protecció dels treballadors contra els

riscos relacionats amb l’exposició d’agents biològics durant el treball. Adaptat al progrés

tècnic por Ordre de 25 de març de 1998. Correcció d’ errors.

· Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la Xarxa  nacional

de vigilància epidemiològica.

RISC ELÈCTRIC

· Reial decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament

electrotècnic per a baixa tensió.

· Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la

protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front al risc elèctric.

· Decret 2413/1973, de 20 de setembre pel qual s’aprova el Reglament

electrotècnic per a  baixa tensió.

· Ordre de 31 de octubre de 1973 pel qual s’aproven les instruccions

complementàries denominades Instruccions MI BT, en relació a allò que es disposa en

el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Alguna d’aquestes MI BT declaren

d’obligat compliment diverses normes UNE. Successives modificacions.

· Decret 3151/1968, de 28 de novembre. Reglament de línies elèctriques aèries

d’alta tensió.
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RISC QUÍMIC

· Reial decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova  el Reglament sobre

notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies

perilloses.

· Ordre PRE/2317/2002, de 16 de setembre de 2002, per la qual es modifiquen els

annexos I, II, III, IV, V, VI, VIl i VIII del Reglament sobre notificació de substàncies

noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses, aprovat pel Reial

decret 363/1995, de 10 de març.

· Reial decret 99/2003, de 24 de gener, pel qual es modifica el del Reglament sobre

notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetat de substàncies

perilloses, aprovat pel Reial decret 363/1995, de 10 de març.

· Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’ aprova el Reglament sobre

classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses

· Reial decret 1078/1993. de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos.

· Reial decret 374/2001 de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels

treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

· Directiva 2000/39/CE, de 8 de juny, que  estableix un primer llistat de valors límits

indicatius d’exposicions professionals, en compliment de la Directiva 98/24/CE.

· Reial decret 379/2001 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament

d’emmagatzematge de productes químics i llurs instruccions tècniques

complementàries.

· Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures dels riscos

inherents als accidentes greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

· Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra

els  riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

· Reial decret 1124/2000, de 16 de juny, pel qual es modifica el Reial decret

665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els  riscos

relacionats  amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

· Ordre de 31 de octubre de 1984, per la qual s’aprova el  Reglament sobre treballs

amb  risc d’ amiant. Normes complementàries por Ordre de 7 de gener de 1987.

Modificada por Ordre de 26 de juliol de 1993.

· Directiva 1999/77/CE de la Comissió, de 26 de juliol de 1999, per la qual s’adapta

al progrés tècnic per sisena vegada l’annex I de la Directiva 76/769/CEE del Consell

relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels

estats membres que limiten la comercialització i l’ús de determinades substàncies i

preparats perillosos (amiant)
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· Instrument de ratificació de 31 de març de 1973 del Conveni de 23 de juny de

1971, número 136, de l’Organització Internacional del Treball, relatiu a la protecció

contra els riscos d’intoxicació pel benzè.

· Ordre de 9 d’abril de 1986, per la qual s’aprova el Reglament per a la prevenció de

riscos i protecció de la salut per la presència de clorur de vinil monòmer en l’ ambient

de treball.

· Reial decret 3349/1983, de 30 de novembre, pel qual s’aprova la reglamentació

tecnicosanitària per a la  fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.

 Reial decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema

harmonitzat comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

· Reial decret 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.

· Reial decret 1407/1992 de 20 de novembre pel qual es regulen les condicions per

a  la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels EPI.

EQUIPS DE TREBALL

· Reial decret 1215/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de

seguretat i salut per a la  utilització pels treballadors dels  equips de treball.

· Reial decret 1435/1992, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Directiva del

Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres

sobre màquines. Modificat pel RD 56/1995.

PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE  DADES

· Reial decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització(BOE 23-4-

1997)

IL·LUMINACIÓ

· Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les  disposicions

mínimes de seguretat i salut en  els llocs de  treball.
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LOCALS DE TREBALL

· Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

· Reial decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE 23-4-1997), sobre disposicions

mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut  en el treball.

MICROCLIMA

· Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

RADIACIONS

· Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel  qual s’estableixen les disposicions

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors  dels equips de treball.

· Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre

instal·lacions nuclears i radioactives.

· Reial decret 158/1995, de 3 de febrer, sobre protecció física dels materials

nuclears.

· Reial decret 783/2001 de 6 de juliol, pel qual s’aprova el  Reglament sobre

protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

· Reial decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels

treballadors externs amb risc d’exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona

controlada.

· Instrucció de 6 de novembre de 2002, del Consell de Seguretat Nuclear, número

IS-03, sobre qualificacions per obtenir el reconeixement d’expert en protecció contra les

radiacions ionitzants.

· Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre energia nuclear.

· Llei 15/1980, de 22 d’abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear.

· Reial decret 1891/1991 de 30 de desembre, que regula la instal·lació i utilització d’

aparells de raigs X.

SOROLL

· Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels  treballadors enfront

els riscos derivats de l’ exposició al soroll durant el treball (BOE 2-11-1989)
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MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

· Reial decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i

salut relatives a la manipulació manual de càrregues que suposin riscos, en particular

dorslumbars, per als treballadors (BOE 23-4-1997)

INCENDI I EXPLOSSIÓ

· Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel qual s’aprova la Norma bàsica de

l’edificació. Condicions de protecció contra incendis en els  edificis (NBE-CPI/96)

· Ordre de 9 de març de 1971, per la qual s’aprova l’Ordenança general de

seguretat i higiene en el treball (Articles de 71 a 82)

· Reial decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat

contra incendis en els establiments industrials.

· Reial decret. 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament

d’instal·lacions de protecció contra incendis.

· Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control

dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.

· Manual d’Autoprotecció per al desenvolupament del Pla d’ emergència contra

incendis i d’evacuació en locals i edificis. Ordre de 29/11/1984.

· Reial decret 379/2001 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament

d’emmagatzematge de productes químics i llurs instruccions tècniques

complementàries.

· Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la

protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront al risc elèctric.

· MI BT 026. Instrucció tècnica complementària del Reglament electrotècnic per a

baixa tensió sobre instal·lacions elèctriques en locals amb risc d’incendi o explosió.

Ordre 13/1/1988 (BOE), modificada por Ordre de 26/1/1990 (BOE) i 24/7/1992 (BOE

4/8/1992)

· Ordre de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d’ incendis en establiments

turístics. Modificada por Ordre de 31 de març de 1980.

· Reial decret 2816/1982, de 27 d’ agost, pel qual s’aprova el Reglament general de

Policia d’espectacles públics i activitats recreatives.

· Ordre de 24 d’octubre de 1979, sobre protecció antiincendis en els establiments

sanitaris.

· Ordre de 13 de novembre de 1984, sobre evacuació de centres docents d’

educació general bàsica, batxillerat i  formació professional.

· Reial decret 486/1997, de 14 d’abril  pel qual s’estableixen disposicions mínimes

de seguretat i salut en els  llocs de treball.
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· Reial decret 485/1997, d’ 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de

senyalització de seguretat i salut en el treball.

APARELLS A PRESSIÓ

· Reial decret 1244/1979 pel qual s’aprova el Reglamento d’ aparells de pressió.

Modificacions posteriors.

· Reial decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d’

aplicació de la Directiva del Parlament europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als

equips de pressió i es modifica el Reial decret 1244/1979, de 4 d’ abril, que va aprovar

el Reglament d’aparells a pressió.

LEGISLACIÓ ESPECÍFICA: SECTORS

CONSTRUCCIÓ

· Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre , pel qual s’estableixen disposicions

mínimes  de seguretat i salut en les obres de construcció.

· Criteris generals d’aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre,

aprovats per la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia

31 de gener de 2001.

· Llei 38/1999 de 5 de novembre. Ordenació de l’edificació.

· Directiva 85/384/CEE del Consell, de 10 de juny de 1985, per al reconeixement

mutu de diplomes, certificats i altres títols en el sector de l’arquitectura, i que inclou

mesures destinades a facilitar l’exercici efectiu del dret d’establiment i de la lliure

prestació de serveis.

MINERIA

· Reial decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel qual s’aproven les disposicions

mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats

mineres.

· Reial decret 863/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament general de

normes bàsiques de seguretat minera. Modificacions posteriors.

PESCA

· Reial decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les  disposicions

mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca (BOE 7-8-1997)
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· Reial decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen condicions mínimes

sobre la protecció de la salut i l’assistència mèdica dels  treballadors del mar.

SECTOR PÚBLIC

· DOGC 2.272, de 23 d’octubre de 1996. Pacte sobre drets de participació dels

empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de

l’administració de la Generalitat de Catalunya.

 · Reial decret 1932/1998, de 11 de setembre, d’adaptació dels capítols III i V de la

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals en l’àmbit dels centres

i establiments militars.

PROTOCOLS SANITARIS ESPECÍFICS

• plom

• manipulació manual de càrregues

• pantalles de visualització de dades

• amiant

• plaguicides

• clorur de vinil monòmer

• postures forçades

• moviments repetitius

• neuropaties

• asma laboral

• soroll

• alveoliti al·lèrgica extrínseca

• agents biològics

• agents anestèsics inhalatoris

• silicosi i altres neumoconiosi

Guies tècniques:

• relatives a la utilització de llocs de treball.
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• relatives a la manipulació manual de càrregues.

• relatives a la utilització d’equips que inclouen pantalles de visualització.

• relacionades amb l’exposició a agents biològics durant el treball.

• relatives a la utilització d’equips de treball.

• sobre senyalització en seguretat i salut en el treball.  

• per a la utilització pels treballadors en el treball d’equips de protecció individual.
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