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CCOO NO SIGNEM EL BONUS DE SALUT 
LABORAL PROPOSAT PER FUNCIÓ PÚBLICA 

 
 

CCOO no hem signat el “bonus” de salut laboral proposat per Funció 
Pública perquè la Generalitat ni compleix ni molt menys millora la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals 
 
 
A través del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral, el Govern de l’Estat bonifica les cotitzacions per 
contingències professionals a aquelles empreses que acreditin que el seu índex de 
sinistralitat es redueix en relació amb aquell que correspongui al seu sector d’activitat i 
que es distingeixen per la realització d’actuacions efectives en la prevenció d’accidents de 
treball i de les malalties professionals. 
 
Concretament, la bonificació pot arribar a una reducció de fins el 10% de l’import de les 
quotes per contingències professionals. I per accedir a aquesta bonificació, Funció Pública 
necessita la connivència dels delegats de prevenció. 
 
CCOO justifiquem la nostra NO CONFORMITAT atesos els nombrosos incompliments 
que en matèria de Salut Laboral està realitzant la Generalitat de Catalunya i que podeu 
consultar en aquestes AL·LEGACIONS que vam presentar davant la Direcció General de 
Funció Pública en data 12 de juliol de 2013 (podeu consultar el document sencer prement 
AQUI): 

- Les inversions en matèria de salut laboral no han estat documentades. 
- La política habitual de la Generalitat és no notificar als delegats de prevenció les 

resolucions sancionadores fermes. 
- La Generalitat té actualment presentades nombroses denúncies davant la 

Inspecció de Treball per qüestions relatives a la Seguretat i a la Salut Laboral. 
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