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RESUM DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA GENERAL DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
 CCOO proposa un Servei de Prevenció Mancomunat (SPM) per a tota la Generalitat 

 
Atès que en alguns departaments els serveis de prevenció també donen servei a centres més 
petits que en depenen, per exemple del Departament de Justícia amb els centres penitenciaris i el 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE); el Departament d’Empresa i Ocupació amb el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Agencia Catalana del Consum (ACC) o el Departament 
d’Interior amb el 112, la proposta de CCOO és ampliar aquest funcionament a nivell global i fer un 
sol SPM que doni servei a tots els departaments. 
 
L’avantatge seria un gran estalvi econòmic en externalitzacions, donat que el SPM obliga a tenir 3 
especialitats pròpies assumides de les 4 que hi ha:  
 
- seguretat en el treball 
- higiene industrial 
- ergonomia i psicosociologia 
- vigilància de la salut 
 
Actualment, els serveis de prevenció propis dels departaments només tenen obligació de tenir 2 
d’aquestes 4 especialitats i han d’externalitzar i pagar pels serveis que no cobreixen. 
 
D’aquesta manera també es podria incloure el veritable concepte de medicina del treball, en 
comptes de limitar-se a fer revisions mèdiques al personal com s’està fent. 
 
CCOO proposa fer un únic Servei de Prevenció Mancomunat per l’estalvi econòmic que suposaria 
i l’Administració ens respon que pren nota. 
 
 
 Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions 

d’assetjament a la feina 
 
Des de la posada en marxa del Protocol, s’han produït un total de 42 sol·licitud de les quals 26 no 
han estat admeses i 16 si, 22 a Ensenyament, 12 a l’ICS, 1 a Agricultura, 1 a Economia, 3 a 
Justícia, 1 a Salut i 1 a Interior. 
 
De les 42 sol·licituds només en 1 s’ha resolt que presentava indicis d’assetjament. Diu 
l’Administració que el Protocol ha servit per treure a la llum problemes, direccions tòxiques... i en 
casos en què s’estava tramitant expedient disciplinari el protocol s’ha aturat fins a la seva 
resolució, però la mateixa Administració fa autocrítica amb: 
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- El retard en la informació als afectats, a l’ICS i i de vegades la manca d’informació als 
delegats i delegades de prevenció. En aquest sentit el Departament d’Empresa i Ocupació 
diu que cal estandaritzar el contingut de la informació mínima que ha de rebre el personal. 

- Impossibilitat de complir amb els terminis en molts casos. 
- Els formularis, que són massa hermètics i ambigus amb la informació. 

 
Es proposa crear un grup de treball per revisar-ho. CCOO també expliquem que cal solucionar el 
buit que queda quan es desestima el cas, que es pugui recórrer la resolució i que tinguem accés a 
la informació quan hi ha un expedient disciplinari i s’obre informació reservada. 
 
El Departament d’Interior demana d’activar el grup de resolució de conflicte perquè molts casos 
són desestimats i acaben en conflicte interpersonal, però el Sector Generalitat de CCOO ja ha 
explicat en repetides ocasions que només servirà per diluir, encara més, el nombre de casos 
d’assetjament, sobretot tenint en compte la dada: 1 cas de reconeixement d’assetjament sobre 42 
sol·licituds. 
 
 
 Identificació de materials amb contingut d’amiant als edificis de la Generalitat 

 
L’Administració informa que, actualment s’estan desmuntant els baixants i altres elements 
d’amiant d’acord amb la normativa en matèria de seguretat per a les persones. El Departament 
d’Empresa i Ocupació diu que cal fer inventari amb criteris clars i que per això s’està acabant de 
preparar un mòdul d’identificació d’amiant adreçat als serveis de prevenció i que no ens confonem, 
ja que es pot conviure amb l’amiant i no sempre implica risc. La part social demanem que en 
aquests mòduls d’identificació d’amiant també s’inclogui al personal de manteniment. 
 
 
 Envelliment de la població laboral de la Generalitat 

 
Tenint en compte que en 5 anys es jubila el 20% de la plantilla de la Generalitat, es fa necessari 
prendre mesures relatives de prevenció de riscos laborals i en especial, pel que fa als col·lectius 
més sensibles com ara bombers, mossos i docents. CCOO fem menció del gruix de gent jove que 
ha hagut de marxar a treballar fora per la manca de sortides laborals i que amb aquests s’ha 
perdut la possibilitat de prendre el relleu dels futurs jubilats. 
 
 
 Informació sobre la reforma horària, racionalització i europeïtzació dels horaris 

 
L’Administració ens explica que hi ha un fòrum estatal on també hi participa la Generalitat, que 
també inclou els horaris escolars i que l’aplicació de la reforma es faria a nivell global. 
 
 
 Accidentalitat 2014 

 
Se’ns lliura un dossier amb les dades d’accidentalitat de l’any 2014. Els col·lectius més afectats 
són el Departament de Benestar Social i Família, l’Institut Català de la Salut (ICS) i el personal del 
cos de bombers i del cos de mossos d’esquadra del Departament d’Interior.  
 
CCOO va proposar que ens lliuressin la informació relativa a l’accidentalitat cada 6 mesos per 
poder fer una anàlisi més proactiva i implementar mesures, donat que els serveis de prevenció 
disposen d’aquesta informació i l’Administració ens respon que ho han valorat positivament i ho 
faran. 
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CCOO també demanem que en els propers informes hi hagi dades més completes i qualitatives 
que ens permetin comparar i abordar, per exemple, l’eficàcia de la formació.  
 
La part social ja ve observant, de fa anys, que hi ha un augment generalitzat i gradual de 
l’accidentalitat que res no sembla aturar perquè l’Administració no posa fil a l’agulla, ni tant sols pel 
fet que l’augment de l’accidentalitat ha impedit a la Generalitat demanar el Bonus per a la 
disminució i prevenció de la sinistralitat laboral i que es tracta d’una recompensació econòmica 
important, entre el 5 i el 10% de l’import de les quotes per contingències professionals o bé de 
l’import de les inversions realitzades en matèria de prevenció.  
 
La mateixa Administració reconeix i lamenta que, en el 14% dels accidents no s’havia fet avaluació 
de riscos del lloc de treball. El 98% dels accidents de treball, però, són lleus i la causa més 
comuna és per sobresforços (45%) seguit d’aixafaments contra un objecte inmòbil (21%). Si 
s’analitza la tipologia dels accidents amb baixa laboral, el 24% són in itinere. 
 
La informació i la formació al personal són puntals bàsics en la prevenció de riscos laborals i això, 
afegit als resultats negatius de les auditories, demana un compromís en la inversió de recursos. 
Ens diuen que s’està treballant en un Acord de Govern sobre aquest tema i també que s’ha fet un 
curs virtual sobre accidents in itinere, que es comprometen a fer un pla de xoc, que aquests 
cursos han estat un pla pilot i que se’n faran més edicions. 
 
CCOO afegeix que s’estan donant situacions higièniques que posen en perill les condicions 
laborals en sectors que comparteixen espais, com ara Presons i Sanitat i que trobem a faltar la 
interacció entre l’ICS i el Departament de Justícia per resoldre-les, fent les inversions adequades 
per millorar les condicions. El Departament de Justícia pren nota. 
 
El Departament d’Interior incideix en què l’augment de la sinistralitat laboral coincideix amb l’època 
de les retallades i la repercussió salarial de les baixes en les nòmines, que va començar l’any 
2012. Abans de 2012 el personal agafava la baixa comuna encara que fos baixa laboral perquè 
cobrava igual el sou i era més senzill anar al centre d’assistència primària que anar a la mútua i 
que se li reconegués que era baixa laboral, però llavors el registre de malalties laborals no recollia 
el número real de casos. 
 
 
REQUERIMENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS I QUALITAT EN 
EL TREBALL, EN ORDRE A LES MESURES QUE S’HAN D’ADOPTAR A: 
 
 
 L’Hospital Joan XXIII de Tarragona 

 
- Planificació preventiva adequada i l’obligació d’adquirir els equips de protecció individual 

(EPI’s) previstos a la planificació preventiva, de lliurar-los al personal, de registrar-ne el 
lliurament i de vetllar per la seva utilització. 

- Formació específica a tot el personal de la quarta planta davant els riscos per la presència 
d’agents biològics i posar a la seva disposició les vacunes adequades informant sobre els 
seus avantatges i inconvenients, obtenint constància per escrit de l’oferiment i de la seva 
acceptació. 

- Permetre l’accés del personal delegat de prevenció a la documentació, informació i 
participació sobre les condicions de treball i danys ocasionats pels accidents de treball. 
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 Cap del Baix Ebre de Tortosa  
 

Adoptar les mesures preventives necessàries per dotar el mostrador d’atenció a l’usuari de les 
directrius ergonòmiques (RD 488/1997 sobre les Pantalles de Visualització de Dades (PVD)). 
 
 
 Cap de l’Ampolla 

 
Senyalització del centre de treball i etiquetar els envasos de productes de neteja del magatzem de 
la sala de pediatria (RD 374/2001 de riscos relacionats amb agents químics). 
 
 
 Comissaria de Mossos d’Esquadra de Reus 

 
Efectuar l’avaluació de riscos psicosocials i les mesures preventives derivades dels seus resultats. 
El Departament d’Empresa i Ocupació demana que no es canviï de mètode i es faci servir el 
PSQCAT’21. 
 
 
 Parc de Bombers  de Cerdanyola del Vallès 

 
- Disposar de cadires ergonòmiques a l’oficina del Cos de Guàrdia.  
- Delimitar la zona destinada a vehicles i vianants al garatge, establir zones de pas i dotar d’una 

il·luminació suficient, també en la zona del vestidor d’equips de protecció individual (EPI’s).  
- Senyalitzar la sortida d’emergència a la zona de la cuina, dormitori, vestuari i taquilles, dotar la 

zona de dormitori d’il·luminació localitzada i adequar la cuina i vestidor de les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball. 

 
 

 Cos de Bombers 
 
- Garantir que els EPI’s lliurats al Cos de Bombers reuneixen les condicions tècniques 

requerides. Termini: Juny 2016. 
- Avaluació de riscos psocisocials. Termini: Un any.  
 
 
 Cos de Mossos d’Esquadra 

 
- Realització d’un protocol de solució de conflictes un cop s’efectuï l’avaluació de riscos 

psicosocials. 
- Estudi ergonòmic del personal destinat a Trànsit, per valorar la col·locació adequada de la 

funda reglamentària per arma. 
- Garantir la vigilància de la salut específica. 
 

Aquest darrer requeriment ha estat ARXIVAT, segons ens explica el Departament d’Empresa i 
Ocupació, degut a que l’auditoria ja recull aquestes mancances i s’estan resolent. 

 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


