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Pla català de formació en matèria de seguretat i salut laborals. 
 
La Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del CTESC el 8 de juliol del 
2003 ha aprovat el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut laborals. 
 
El Pla, elaborat dins de l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del Consell, respon a una iniciativa 
dels propis membres del CTESC, discutida en el document del CTESC per a la prevenció de 
riscos i salut laborals a Catalunya, i com a conseqüència de la resolució 1529/VI del Parlament 
de Catalunya. 
 
El Pla té com a finalitat contribuir a la protecció de la seguretat i salut laborals dels treballadors, 
impulsant la sensibilització, la conscienciació i la formació en aquesta matèria amb la 
participació de tots els agents implicats; i entén que la formació en tècniques preventives de 
seguretat i salut és una eina útil per trencar amb el procés constant d’accidents i malalties 
derivades del treball. 
 
El Pla es desenvolupa a partir de quatre grans objectius i dins de cada un d’ells en diferents 
objectius específics: 
 

1. Sensibilitzar mitjançant la formació, per afavorit la promoció d’una cultura preventiva en 
els destinataris del pla. 

2. Potenciar la participació activa de les parts implicades així com dels sistemes 
d’organització preventiva. 

3. 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’accidents més 
elevat. 

4. Implantar noves metodologies formatives que facilitin l’adquisició dels coneixements i 
millorin l’impacte sobre l’aplicabilitat 

 
Les actuacions del Pla s’articulen a partir dels diferents programes formatius ubicats en cinc 
grans àmbits d’actuació: 
 

1. Formació professional. 
2. Empresa. 
3. Treballadors i treballadores. 
4. Delegats i delegades de prevenció. 
5. Professionals de prevenció. 

 
Finament, el Pla contempla una distribució dels recursos econòmics estimats necessaris per 
cada un dels cinc àmbits d’actuació, i estableix un sistema de priorització del programes de 
formació dins de cada àmbit. Aquesta distribució es basa en la importància que s’adjudica a 
cadascun dels objectius generals i específics. 
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