
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que han de
desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya
durant l'any 2014.

D’acord amb l’article 165 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat, en matèria de
Seguretat Social, respectant els principis d’unitat econòmica patrimonial i de solidaritat financera de la
Seguretat Social, la competència compartida en la coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals
que desenvolupin a Catalunya les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

L’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, per la qual es
regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la
Prevenció de Riscos Laborals, estableix, al capítol II, les activitats preventives que han de desenvolupar les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social; determina que, en l’execució del
seu pressupost anual, les mútues podran destinar, dins de les disponibilitats pressupostàries que se’ls autoritzi,
fins a un màxim de l’1% dels seus ingressos per a les quotes relatives a les contingències professionals, a la
realització de les activitats preventives que es definiran mitjançant planificació anual, i estableix els criteris de
conformitat amb les propostes i els objectius que es fixin.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’aprovació de l’Estratègia catalana de seguretat i salut
2009-2012 (II Pla de Govern), va configurar un marc de polítiques públiques d’actuació en seguretat i salut
laboral a Catalunya per al període 2009-2012 amb la finalitat de fomentar la millora de les condicions de treball
i salut de les persones treballadores. Concretament, preveia l’objectiu d’impulsar i definir l’actuació de les
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en les activitats preventives, amb
la consulta prèvia als agents socials i econòmics en el Consell de Relacions Laborals.

En aquest context la Generalitat ha establert des de l'any 2008 la determinació de les activitats preventives a
desenvolupar per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals en el territori de Catalunya
(Resolució TRE/3048/2008, de 10 d’octubre; Resolució TRE/2164/2009, de 9 de juliol; Ordre TRE/328/2010, de
31 de maig, Resolució EMO/414/2011, d’11 de febrer; Resolució EMO/616/2012, de 28 de març, i Resolució
EMO/382/2013, de 26 de febrer).

El resultat del compliment per part de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social a Catalunya d’aquestes resolucions ha estat valorat positivament pel que fa als resultats obtinguts i a
l’espai de diàleg establert entre el Departament d’Empresa i Ocupació i les mútues.

D’acord amb l’article 68.1.j) del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa
i Ocupació, correspon a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball les funcions de
coordinació i impuls de les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d’accidents de treball i
malalties professionals de la Seguretat Social, que dicta aquesta Resolució per tal que les mútues d’accidents
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social disposin, des de l’inici de l’any 2014, de les directrius
per planificar les activitats preventives i desenvolupar-les, evitant així el risc de què no es duguessin a terme o
que es fessin per iniciativa pròpia, perdent l’oportunitat de coordinació amb el conjunt de les activitats que es
duguin a terme en el desenvolupament de les polítiques públiques de seguretat i salut laboral a Catalunya.

En conseqüència, i vist el que s’ha exposat,

Resolc:

Article 1

Objecte

La present Resolució té per objecte aprovar les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues
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d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el territori de Catalunya durant l’any
2014, d’acord amb el que disposa el capítol II de l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es
regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la
Prevenció de Riscos Laborals.

Article 2

Activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social en el territori de Catalunya durant l’any 2014

2.1 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, per a l’execució de les
activitats preventives determinades en l’àmbit de Catalunya durant l’any 2014, han d’establir directrius que
persegueixin l’eficàcia i l’eficiència de l’activitat preventiva, tot fent que l’ús dels recursos públics de què
disposen per a l’execució d’aquestes activitats redundin en la millora de les mesures preventives implantades a
les empreses i en la reducció de la incidència dels accidents de treball i malalties professionals, tot parant
especial atenció a la millora de les condicions de treball a les microempreses i petites empreses, així com dels
col·lectius més vulnerables, sense que, en cap cas, la seva actuació en el desenvolupament d’aquestes
activitats, d’acord amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, suposi la
substitució de les empreses en el compliment de les obligacions que estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.

2.2 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han d’integrar la
perspectiva de gènere a totes les activitats preventives que es desenvolupin en compliment d’aquesta
Resolució.

2.3 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han de dur a terme, molt
especialment, accions que reforcin les activitats preventives que les empreses desenvolupen per tal de millorar
específicament les condicions laborals del col·lectiu de joves.

2.4 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han de dur a terme
accions adreçades a què les empreses desenvolupin activitats amb l’objectiu d’afavorir adaptacions de les
condicions de treball per tal de millorar específicament tant les condicions laborals com l’ocupabilitat del
col·lectiu de persones amb discapacitats.

2.5 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han de col·laborar en la
difusió a les seves empreses associades del material de prevenció de riscos laborals elaborat pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, coordinadament i d’acord amb les instruccions que
s’elaboraran des de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral.

2.6 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, en el desenvolupament
de les actuacions i l’elaboració de materials, han de tenir una cura especial en el compliment del marc legal
sobre normalització lingüística a Catalunya.

2.7 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han d’assistir i participar a
les reunions de coordinació de les activitats preventives derivades d’aquesta Resolució i que convoqui la
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral.

 

Article 3

Programes

3.1 Programa d’assistència a les petites i mitjanes empreses.

Aquest programa té com a objectiu el foment de la integració de la prevenció a les petites i mitjanes empreses
i la millora de la seva gestió mitjançant visites als centres de treball d’empreses associades a cada mútua en
l’àmbit de Catalunya.

En aquestes visites als centres de treball es demanarà la presència dels representants de les persones
treballadores, preferentment els delegats i les delegades de prevenció com a representants de les persones
treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquest programa es farà
mitjançant les accions específiques següents:

a) A les empreses de fins a 25 persones treballadores, quan l’empresari/ària assumeixi personalment l’activitat
preventiva o designi un treballador o una treballadora per fer-ho, l’assessorament personal i directe a
l’empresari o empresària o al treballador o treballadora designats de tots aquells aspectes necessaris per
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aconseguir una eficaç i efectiva gestió de la prevenció, incloses l’avaluació, la planificació i l’execució.

b) A les empreses de fins a 49 persones treballadores diferents a les anteriors, quan la seva activitat es trobi
dins els sectors d’activitat detallats a l’annex d’aquesta Resolució, l’assessorament personal i directe a la
persona treballadora designada en tots aquells aspectes necessaris per aconseguir una gestió eficaç i efectiva
de la prevenció, incloses l’avaluació, la planificació i l’execució.

c) L’assessorament , i si cal la capacitació, d’empresaris i empresàries, comandaments i persones treballadores
de les empreses associades, orientats al fet que ells mateixos puguin assumir o ser designats per a la gestió de
l’activitat preventiva de l’empresa.

Per a aquest programa les mútues han d’incloure, a la informació que es detalla a l’article 5, les dades
necessàries per tal de conèixer l’eficàcia de les accions. Com a mínim s’han d’incloure les dades següents: els
tipus d’activitats realitzades i, per a cada una, la relació d’empreses afectades per aquestes activitats amb raó
social, CIF, CCC, CCAE, la mitjana anual de la plantilla i el nombre de persones treballadores a qui va adreçada
l’activitat preventiva. Aquesta informació també s’ha de facilitar agregada per al conjunt del territori de
Catalunya i del de les empreses afectades.

No s’inclouen dins d’aquest programa les empreses que estiguin afectades per l’apartat següent, relatiu a
empreses d’alta sinistralitat.

3.2 Programa de visites i accions que contribueixi a la reducció de la sinistralitat per mitjà del suport tècnic.

En aquestes visites als centres de treball es demanarà la presència dels representants de les persones
treballadores, preferentment els delegats i les delegades de prevenció com a representants de les persones
treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquest programa s’adreça a les empreses que hagin presentat un índex de sinistralitat alt (per accidents de
treball i malalties professionals) a Catalunya. La Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral comunicarà
la llista d’aquestes empreses a cadascuna de les mútues amb l’objectiu d’assessorar l’empresariat per tal
d’eliminar, controlar o disminuir els riscos laborals. Les mútues han de realitzar un programa d’actuació, que
impliqui la totalitat de les empreses de la llista, i hauran de definir els indicadors de seguiment que permetin
valorar l’eficàcia d’aquesta actuació.

Per a aquest programa les mútues han d’incloure, a la informació que es detalla a l’article 5, les dades
necessàries per tal de conèixer l’eficàcia de les accions i poder avaluar la intervenció efectuada. Com a mínim
s’han d’incloure les dades següents: els tipus d’activitats realitzades i, per a cada una, la llista d’empreses
afectades per aquestes activitats, amb raó social, CIF, CCC, CCAE, el nombre de persones treballadores a qui
va adreçada l’activitat preventiva i la mitjana anual de la plantilla. Aquesta informació també s’haurà de
facilitar agregada per al conjunt del territori de Catalunya i del de les empreses afectades.

3.3 Desenvolupament de programes d’actuació de generació de coneixement i informació en l’àmbit de
Catalunya:

a) Desenvolupament de programes de generació de coneixement i informació, així com estudis, col·laboracions
o treballs vinculats a la prevenció de riscos laborals a les empreses associades a les mútues en l’àmbit de
Catalunya d’acord amb els criteris elaborats per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral.

b) Integrar-se i participar, quan així ho determini la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, en els
programes de generació de coneixement o informació en matèria de seguretat i salut laboral desenvolupats pel
Departament d’Empresa i Ocupació.

c) Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals podran desenvolupar altres accions de generació
de coneixement i informació diferents a les anteriors que puguin ser d’interès per al conjunt de les empreses
associades, de les quals n’informaran la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral en el moment de la
planificació de les activitats preventives.

3.4 Programa de col·laboració en la distribució i difusió de material de promoció elaborat per la Subdirecció
General de Seguretat i Salut Laboral.

Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, en l’execució de les activitats
preventives en l’àmbit de Catalunya determinades per aquesta Resolució, han de col·laborar amb el
Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, en el
desenvolupament d’activitats de promoció, divulgació i assessorament a les empreses i a les persones
treballadores autònomes en matèria de prevenció de riscos laborals, i seguir les instruccions que des de la
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral es determinin.

Aquestes activitats de promoció, divulgació i assessorament que han de dur a terme les mútues poden

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6562 - 14.2.20143/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14043051-2014



adreçar-se prioritàriament a:

a) Distribuir a les empreses associades el material de promoció elaborat per la Subdirecció General de
Seguretat i Salut Laboral en tot tipus d’assessorament, incloent les visites als centres de treball.

b) Incloure al web de la mútua l’enllaç a l’apartat de seguretat i salut laboral de la pàgina web del
Departament d’Empresa i Ocupació.

c) Fer edicions especials del material que elabori la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, amb la
incorporació de la imatge corporativa de la mútua, respectant, en tot cas, la llicència d’ús, així com els drets de
propietat intel·lectual d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de propietat intel·lectual i la normativa que la desenvolupa.

Així mateix, les mútues col·laboraran en la provisió del fons documental en matèria de prevenció de riscos
laborals del web del Departament d’Empresa i Ocupació, d’accés lliure i gratuït per a les empreses, els
treballadors i les treballadores i la resta de ciutadania, amb els materials i els documents que hagin elaborat en
el marc d’aquesta Resolució i els dels anys anteriors.

3.5 Programa d’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques d’aspectes relacionats amb la millora de la
prevenció de riscos laborals a les empreses d’àmbit de Catalunya adreçat a:

a) La integració de la seguretat viària en l’entorn laboral en els plans de prevenció de les empreses.

b) La gestió de la prevenció de riscos laborals en la situació d’embaràs o de lactància natural per tal de garantir
tant el dret a treballar com el dret a la seguretat i salut a la feina.

Així mateix, aquests codis s’elaboraran i difondran sens perjudici de la difusió d’altres codis de bones
pràctiques vigents, elaborats en anys anteriors en el marc de les corresponents resolucions.

3.6 Programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a la persona treballadora autònoma en l’àmbit
de Catalunya.

Aquest programa es desenvoluparà de manera prioritària quan el treball autònom es realitzi dins dels sectors
d’activitat especificats a l’annex d’aquesta Resolució, i amb la finalitat d’identificar i qualificar els riscos en el
marc de les obligacions que estableix l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

En relació amb aquest programa les mútues han d’incloure, a la informació que es detalla l’article 5 d’aquesta
Resolució, els tipus d’activitats realitzades en l’àmbit de Catalunya i, per a cada una, el nombre de persones
treballadores autònomes afectades per aquestes activitats, el codi d’activitat de la classificació catalana
d’activitats econòmiques (CCAE), així com la informació agregada en l’àmbit de Catalunya.

 

Article 4

Presentació per part de les mútues del Pla d’activitats preventives que han de desenvolupar durant l’any 2014

Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals han de presentar abans del 15 d’abril de 2014
davant la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral, per a la seva aprovació, el plans d’activitats
preventives respectius que han de desenvolupar durant l’any 2014 a Catalunya, d’acord amb els programes i
les prioritats assenyalats per aquesta Resolució, d’acord amb els criteris elaborats per la Direcció General de
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, i amb indicació dels sectors i les empreses als quals s’adrecin, així
com el nombre de persones treballadores afectades i el cost previst per a l’execució de cadascun dels
programes.

 

Article 5

Memòria i informació sobre els resultats del Pla d’activitats preventives

Durant el primer trimestre de 2015 les mútues d’accidents de treball i malalties professionals han de presentar
davant la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral la memòria i la informació sobre els resultats del Pla
d’activitats preventives amb detall, tenint en compte les dades i els ítems que demana aquesta Resolució per a
les activitats i els programes, i sobre aquells aspectes que el centre directiu esmentat determini en relació amb
els plans d’activitats preventives aprovats, així com el cost de l’execució.

Aquesta memòria ha d’incloure el desenvolupament de cadascuna de les activitats i programes que integren el
Pla d’activitats preventives amb els corresponents objectius, destinataris, metodologia i avaluació dels
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programes, i incloure una avaluació econòmica per cadascun d’ells, conclusions i recomanacions.

D’altra banda, les mútues han de preveure en aquesta informació la corresponent als continguts dels
programes d’activitats preventives d’àmbit suprautonòmic o supraestatal que se’ls encarregui, a més de
l’activitat inclosa en aquesta Resolució, en relació amb les competències atribuïdes a aquelles en matèria de
seguretat i salut en el treball en l’àmbit de la Seguretat Social quan afecti el territori de Catalunya.

Les mútues han de trametre en suport digital els documents i els materials elaborats en virtut dels programes
previstos a l’article 3. La tramesa d’aquests programes es farà d’acord amb els criteris que estableixi la
Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral. Les mútues mantindran a disposició d’aquesta Subdirecció
còpies de les publicacions que hagin desenvolupat en virtut d’aquests programes.

Pel que fa tant a les activitats que han de desenvolupar com a la informació que cal presentar en l’àmbit
d’aquesta Resolució, el concepte empresa s’ha d’entendre en relació amb empreses amb centres de treball a
Catalunya i només per a aquests centres de treball.

Article 6

Finançament de les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues

Les activitats preventives que esmenta aquesta Resolució i que han de desenvolupar les mútues d’accidents de
treball i malalties professionals de la Seguretat Social en l’àmbit territorial de Catalunya es finançaran d’acord
amb el que disposen l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, i la resta de normes o resolucions que
l’Estat dicti respecte a aquesta matèria. Les despeses que destini cada mútua a l’execució d’aquestes activitats
preventives no podran ser inferiors al màxim establert normativament per l’Estat, import que s’aplicarà
proporcionalment al nombre de persones treballadores del conjunt dels centres de treball de l’àmbit territorial
de Catalunya de les empreses associades.

 

Article 7

Seguiment, control i valoració dels resultats

En relació amb el que estableix l’article 3.2 de l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es
regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la
Prevenció de Riscos Laborals, la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral es coordinarà i col·laborarà,
si escau, amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball en tot allò relacionat amb l’assistència
tècnica i la col·laboració necessària per a l’elaboració de la planificació anual, el seu seguiment i la valoració
tècnica dels seus resultats, en els termes que es determinin, així com en l’establiment dels criteris i les
prioritats per a l’any següent.

 

Article 8

Confidencialitat de dades

La informació, la documentació i les dades que es puguin derivar com a conseqüència de les activitats
preventives que han de desenvolupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social en el marc d’aquesta Resolució, atès que poden aparèixer dades de caràcter personal de tercers, se
sotmetran a la normativa de protecció de dades prevista a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa que la desenvolupa.

 

 

Disposició final

Efectes i facultats d’aplicació i desenvolupament

Aquesta Resolució produirà efectes l’endemà de la seva publicació al DOGC.

S’autoritza la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral perquè adopti les mesures i les instruccions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta Resolució.
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Barcelona, 10 de febrer de 2014

 

Jordi Miró i Meix

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Annex

Sectors d’activitats d’actuació prioritària en empreses perquè presenten més risc d’accidents de treball d’acord
amb les dades d’accidentalitat laboral a Catalunya l’any 2013

 

CCAE (*) Descripció

02 Silvicultura i explotació forestal

03 Pesca i aqüicultura

16 Indústries de la fusta i del suro, excepte mobles

24 Metal·lúrgia

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària

38 Tractament de residus

41 Construcció d’immobles

42 Construcció d’obres d’enginyeria civil

43 Activitats especialitzades de la construcció

50 Transport marítim i per vies interiors

 

(*) Classificació catalana d'activitats econòmiques

 

(14.043.051)
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