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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEP. TREBALL, 
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 28/06/2017 

ÀMBIT SECTORIAL DE TREBALL  
 
Protocol d'actuació en situacions d'embaràs i període de lactància 
 
La Secció Sindical de CCOO, conscient de la necessitat de garantir la seguretat i salut de les 
funcionàries de la inspecció de treball en situació d'embaràs i en període de lactància natural, fa 
més de 2 anys que va demanar l'elaboració d'un protocol que eviti l'exposició a riscos laborals que 
puguin afectar a treballadores embarassades, al fetus i al lactant durant les seves actuacions al 
centre de treball de manera que prevalgui el principi de precaució evitant qualsevol exposició a 
contaminants químics. 
 
Així, el CSS ha aprovat el protocol d'actuació en situacions d'embaràs i període de lactància 
de funcionàries de la inspecció activa (inspectores, subinspectores i tècniques habilitades) que 
regula les actuacions per adaptar el lloc de treball a partir de la comunicació d'embaràs segons el 
tipus d'activitat i agents presents en el centre de treball objecte d'actuació de la treballadora o 
impedeix l'actuació. CCOO recordem la necessitat de vincular l'avaluació de riscos de la inspecció 
de treball en fase d'elaboració amb aquest protocol i el protocol de vigilància de la salut davant del 
risc l'exposició a l'amiant. 
 
 
Informació sobre la comunitat privada de prevenció de riscos laborals 
 
A proposta de CCOO s'ha implementat al portal e-Catalunya un espai privat que inclourà tota la 
informació que existeix al DTSF en matèria preventiva i així es garantirà l'accés a tota la 
informació per part de les persones delegades de prevenció a l'hora de desenvolupar les seves 
funcions. CCOO preguntem per la previsió de la data d'entrega de l'avaluació de riscos laborals de 
la inspecció de treball que inclourà l'informe sobre el benestar tèrmic de la ITC a Travessera i 
el SPRL respon que la data prevista per a l'aprovació serà en proper CSS a octubre. 
 
Per a qualsevol tema o aclariment us podeu posar en contacte amb els vostres delegats de 
prevenció al DTSF: 

 Jesús Aneas    janeas@ccoo.cat 
 Miguel A. Merino   mamerinos@gmail.com 
 Aleix Gual    agual@ccoo.cat 
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