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 DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ 
COMITÈ SEGURETAT I SALUT 

 
Al darrer Comitè de Seguretat i Salut del Departament d’Empresa i Ocupació (reunió del 
19 de febrer de 2015), es van plantejar els temes següents: 
 

Estudi de sinistralitat laboral DEMO 2014 
 
El nombre total d’accidents de l’any 2014 ha augmentat un 28% respecte el 2013 com a 
conseqüència principal de l’increment d’accidents amb baixa per accidents in itinere, in 
mission i el sobreesforç físic. 
 
Des de CCOO defensem la relació directa entre la precarietat laboral i l’augment de 
l’accidentalitat, i demanem la planificació d’accions específiques per a les formes 
d’accident més presents com la realització de cursos de conducció segura de vehicles, 
que es tingui en compte els desplaçaments a peu i en bicicleta, i la formació en PVD. 
 
 
Memòria d’activitats DEMO 2014 
 
CCOO posem de manifest el baix nombre d’exàmens de salut i valoracions mèdiques 
realitzades durant l’any que han estat de 166 en tot el departament i plantegem com a 
causa principal la manca d’especificat d’aquest exàmens que comporta que no sigui 
valorada la seva utilitat. 
 
CCOO també demana que consti en la memòria l’inici dels treballs d’auditoria del Sistema 
de Gestió de PRL en juny de 2014 encara que no s’hagi presentat l’informe corresponent. 
Aquest ha estat una reivindicació del nostre sindicat des de l’any 2010 en què es produeix 
la fusió dels diferents departaments. 
 
Respecte la Planificació de l’activitat preventiva tornem a insistir en la necessitat que els 
edificis de Torre Muñoz i de la Inspecció de Treball de Barcelona disposin de l’obligat Pla 
d’Autoprotecció i que s’efectuïn els simulacres corresponents en aquests edificis amb 
molta plantilla i ciutadania que els ocupa diàriament. 
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També reclamem la consulta a la representació dels treballadors durant la selecció 
d’Equips de Protecció Individual per tal de poder valorar entre diferents models proposats i 
escollir aquells que es considerin més adients. 
 
 
Avaluació de riscos psicosocials 
 
Davant de l’acord per a la utilització del mètode PSQ CAT21 COPSOQ com a eina per 
valorar el riscos Psicosocials en tots els organismes del departament, que considerem 
molt positivament per la participació del personal treballador que implica i dels seus 
representants.  
 
CCOO reclamem que ens ajustem a la planificació presentada per a l’avaluació de riscos 
psicosocials de tots els llocs de treball existents al DEMO i que s’iniciïn les avaluacions el 
més aviat possible a les unitats de la Secretaria d’Ocupació, DG d’Economia Social, GD 
de Relacions Laborals i DG de la Inspecció de Treball. 
 
 
Servei de Prevenció Aliè contractat de Medicina en el Treball 
 
El DEMO planteja continuar amb la contractació d’aquesta especialitat preventiva i que 
sigui efectuada de manera aliena al Servei de Prevenció Propi. 
 
Des de CCOO manifestem que per a una millor integració de la prevenció la Medicina en 
el treball hauria de formar part del Servei de Prevenció Propi del DEMO sobretot tenint en 
compte que el departament disposa de personal especialitat en aquesta matèria. 
 
 
Avaluacions de riscos i vigilància de la salut del personal d’inspecció del DEMO 
 
A petició de CCOO es tracta aquest punt en relació amb personal d’inspecció adscrit a 
diversos organismes del DEMO que s’ocupa de la verificació del compliment de la 
normativa legal en la DG de Comerç, Agència Catalana del Consum, DG de 
Telecomunicacions, DG Energia, Mines i Seguretat Industrial, DG de Turisme i DG de la 
Inspecció de Treball. 
 
Aquest personal ha de comprovar el compliment dels reglaments aplicables dels diferents 
llocs de treball per desenvolupar les expedients administratius que tenen assignats i en 
conseqüència s’enfronten a riscos laborals. 
 
Així, poden visitar llocs de treball amb ambient tòxic, nivells sonors elevats, amb presència 
d’agents biològics, radiacions o amb risc d’incendi o explosió, en edificis amb condicions 
de seguretat deficients, entre d’altres. 
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L’estrès laboral també constitueix un dels principals riscos per al personal d’inspecció per 
diferents factors causants entre els quals podem destacar: la càrrega de treball, el 
compliment escrupolós de la normativa, patir queixes, tracte desagradable, amenaces, 
violència o entrar en zones o edificis on poden estar exposats a delictes o actes de 
violència. 
 
Davant d’aquesta situació el personal d’inspecció hauria de tenir definides les mesures de 
seguretat i salut a seguir, no només limitades als edificis administratius on desenvolupen 
l’activitat d’oficina, com fins ara, sinó sobretot a les tasques de camp durant les visites a 
lloc a inspeccionar. 
 
Tanmateix, l’existència només d’una vigilància de la salut limitada als riscos associats a 
les tasques administratives sense tenir en compte la realització d’avaluacions de salut 
periòdiques relacionades amb els riscos existents a les tasques de camp, fa que sigui 
imprescindible una avaluació de riscos d’acord amb els llocs d’inspecció visitats i la 
corresponent vigilància de la salut periòdica adaptada a aquests riscos als quals està 
exposats el personal d’inspecció. 
 
CCOO també demanem la creació d’un protocol que s’apliqui de manera immediata quan 
una treballadora comuniqui que està embarassada o en situació de lactància i que el seu 
lloc de treball com a personal d’inspecció adapti a questa circumstància com a 
treballadora especialment sensible. 
 
 
Torn obert de paraules 
 
CCOO sol·licitem l’avaluació dels nivells d’exposició dels camps electromagnètics del 
personal de registre d’entrada de la Inspecció de Treball de Barcelona que realitzen les 
seves funcions en una zona situada sobre un Centre de Transformació d’Alta Tensió i a 
més es tinguin en compte les característiques individuals del personal exposat en la 
proximitat d’aquest centre. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
 
 
CCOO  del Departament d’Empresa i Ocupació:  
 
Barcelona: miguelangel.merino@gencat.cat, jrelimpio@gencat.cat, angel.esteban@gencat.cat 
Girona:  amarti@sindicat.ccoo.cat 
Lleida:  alahoz@ccoo.cat 
Tarragona:  jroig@ccoo.cat 
 
 


