
   
 

Document del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya per 
a la prevenció de riscos i la salut laboral a Catalunya  

 
 

Atès que la seguretat i salut dels treballadors és un tema fonamental i de cabdal 
importància, idea que és compartida per tots els integrants del Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), i d’acord amb les funcions que la seva 
Llei de creació li atribueix, la Comissió Permanent de l’Àrea de Seguretat i Salut 
Laborals d’aquest Consell, a inicis de setembre de 2002, va acordar constituir un 
grup de treball a fi d’aportar mesures concretes i elaborar  un document on es 
recollissin els acords i les propostes adreçades al conjunt de les persones 
implicades. 

 
En aquesta línia, tots els grups i organitzacions que integren el CTESC es 
comprometen a participar activament en les matèries relacionades amb la 
seguretat i la salut en el treball. 

 
Després d’haver analitzat i debatut el conjunt de les propostes presentades pels 
integrants del CTESC, s’han assolit els acords i les propostes següents: 

 
 
 
 El CTESC acorda: 
 

1. Que l’Àrea de Seguretat i Salut Laborals del CTESC elabori un Pla català de 
formació en matèria de seguretat i salut en el treball, que inclogui una previsió dels 
recursos necessaris per al seu finançament, adreçat a empresaris, treballadors i 
delegats de prevenció, donant prioritat a les petites i mitjanes empreses i als 
sectors amb un elevat índex d’accidentalitat. 

 
2. Que el Pla català de formació en matèria de seguretat i salut en el treball ha de 
donar prioritat als programes de formació contínua de treballadors en actiu i 
empresaris dels sectors amb un elevat índex d’accidentalitat, així com al contingut 
dels acords sectorials. Així mateix, aquesta prioritat ha de traslladar-se als 
responsables del sistema educatiu reglat de formació dels futurs professionals, a fi 
d’assolir la seva integració en els dissenys curriculars. 

 
3. Que cadascun dels grups del CTESC expliqui i exposi en l’Àrea de Seguretat i 
Salut Laborals semestralment les seves actuacions, planificacions i objectius, per 
evitar duplicitats i establir canals de retroalimentació. 

 
4. Que el Departament de Treball informi anualment el CTESC del 
desenvolupament de les actuacions de coordinació del Ministeri Fiscal i la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
5. Que el Departament de Treball informi periòdicament el CTESC sobre el 
seguiment i els resultats dels programes de vigilància i control dels serveis de 
prevenció propis i aliens i d’empreses d’alta sinistralitat. 

 
6. Que el Departament de Treball informi trimestralment el CTESC de l’evolució 
dels indicadors de salut (accidents de treball, malalties professionals i patologies 
del treball) i de l’evolució del programa d’empreses d’alta accidentalitat, així com 
de les conclusions globals de les causes dels accidents greus i mortals investigats 
per l’Administració. 
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7. Que el Departament de Treball remeti mensualment als agents socials la 
informació que es facilitava a les comissions territorials del Consell Català de  
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Seguretat i Salut Laboral, fins que es constitueixin les comissions territorials de 
l’Àrea del CTESC. 

 
8. Que elaborarà un estudi sobre la implantació de campanyes i de plans 
d’actuació orientats a la disminució dels accidents de trànsit, tant dins de la 
jornada com in itinere, amb la participació dels organismes competents en 
seguretat viària, els ajuntaments i els agents socials. 

 
9. Que es proposarà a la Fundació Laboral de la Construcció (Comissió Territorial 
de Catalunya) la implantació d’un sistema d’homologació i registre de la formació 
de prevenció dels riscos específics del sector. Així mateix, es recomana la 
generalització d’aquesta proposta en aquells sectors que disposin dels òrgans 
paritaris anàlegs a la Fundació Laboral de la Construcció. 

 
 
 
 El CTESC proposa al Govern de la Generalitat de Catalunya: 
 

1. Que dins el programa d’actuació de la Inspecció de Treball es continuï amb el 
seguiment i control, per a l’actuació posterior, d’aquelles empreses que tenen una 
forta utilització de la contractació temporal i de les empreses de treball temporal. 

 
2. Que ampliï els recursos tècnics i humans dels centres de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

 
3. Que potenciï la creació de les meses de negociació en aquells sectors o 
subsectors d’activitat que tinguin els índexs de sinistralitat més elevats. 

 
4. Que potenciï plans de promoció de la prevenció i el seu seguiment adreçats a 
empreses i sectors amb una accidentalitat superior a la mitjana, així com a 
determinats col·lectius. 

 
5. Que potenciï mesures de vigilància i control sobre els riscos laborals que són 
origen d’un major nombre de lesions i als sectors econòmics que són origen d’un 
major nombre i una major taxa d’accidents de treball, amb la participació dels 
agents socials. 

 
6. Que elabori un nou mètode orientatiu de valoració de riscos laborals que 
inclogui els aspectes ergonòmics i psicosocials, prèvia consulta amb els agents 
socials. 

 
7. Que elabori un manual de bones pràctiques per a l’actuació preventiva dels 
serveis de prevenció, prèvia consulta amb els agents socials. 

 
8. Que publiqui i difongui  protocols d’actuació tècnica en prevenció de riscos 
laborals, prèvia consulta amb els agents socials. 

 
9. Que es porti a terme un pla d’actuació en matèria de prevenció de riscos 
laborals, adreçat al professorat i l’alumnat dels cicles formatius de formació 
professional, amb la finalitat d’aconseguir que tot alumne, en acabar els seus 
estudis, hagi assolit uns coneixements amplis en referència a la seguretat i salut 
laboral, tant pel que fa als riscos genèrics com als riscos propis del sector 
d’activitat relacionat amb el cicle formatiu cursat, amb la participació dels agents 
socials. 
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10. Que es portin a terme actuacions que afavoreixen el desenvolupament d’una 
veritable cultura preventiva en tot l’alumnat dels nivells educatius d’educació 
infantil i primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. 

 
11. Que els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya prevegin 
dotacions pressupostàries per donar suport: 
 

- - Al desenvolupament dels acords aconseguits en l’àmbit de la negociació 
col·lectiva. 
 
- A les mesures que s’aprovin en el Parlament per a la prevenció i la salut en el 
treball i per combatre la sinistralitat laboral a Catalunya. 
 
- Al Pla d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals, adreçat al 
professorat i l’alumnat dels diferents nivells educatius. 
 

 - Al Pla català de formació en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

12. Que afavoreixi la creació de programes d’incentivació econòmica per dur a 
terme l’adopció de mesures preventives en les petites i mitjanes empreses que 
disposin d’una planificació i d’una estructura preventiva. Que s’incentivi de manera 
especial les empreses innovadores i els centres d’innovació i difusió tecnològica 
en matèria de seguretat en el treball. Que en el moment d’establir les condicions 
per accedir als programes es tinguin en compte les opinions dels agents socials. 

 
13. Que els recursos que el Govern dedica a la prevenció dels riscos laborals 
s’incrementin amb les recaptacions fruit de les sancions administratives en matèria 
de seguretat i salut laborals, i que aquestes darreres es destinin a la realització i el 
finançament dels programes per a la millora de les condicions de treball i de salut. 

 
14. Que es desenvolupi la incompatibilitat de subvencions a aquelles empreses 
sancionades de manera ferma per frau a la contractació i/o cessió il·legal de mà 
d’obra. 

 
 
 

El CTESC proposa que es trametin al Govern Central les propostes 
següents: 

 
1. Que s’amplïin els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. 

 
2. Que es desenvolupi reglamentàriament l’article 24 de la Llei de prevenció de 
riscos laborals que fa referència a la coordinació d’activitats empresarials quan en 
un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de més d’una 
empresa. 

 
3. Que es desenvolupi reglamentàriament la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals en els col·lectius actualment exclosos de l’aplicació de la Llei de prevenció 
de riscos laborals, així com al personal comprès a l’article 3 en relació amb les 
activitats, centres i establiments que requereixen una actuació particularitzada 
d'aquesta Llei. 

 
4. Que es creï en el marc de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el 
Treball un grup de treball per tal d’analitzar les activitats incloses a l’annex 1 del 
Reglament dels serveis de prevenció.  
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5. Que es demani la màxima celeritat en el compliment del mandat de la Comissió 
Nacional que està elaborant el nou comunicat d’accidents laborals i, així mateix, 
que aquesta consideri la necessitat de millorar la identificació de les causes dels 
accidents per tal de conèixer aquells riscos en els quals es concentri el major 
nombre de baixes laborals. És a dir, distingir i modificar en el comunicat 
d’accidents les dades precises a efectes indemnitzatoris de les dades necessàries 
a efectes preventius. 

 
6. Que es posi en funcionament una unitat d’intervenció urgent per als accidents 
molt greus i mortals, que també pugui actuar davant la notificació per part dels 
agents socials de situacions de risc greus i imminents. L’esmentada unitat ha de 
garantir la seva intervenció les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana al 
conjunt de Catalunya. 

 
7. Que s’acceleri el procés d’harmonització dels criteris estadístics de tots els 
països de la Unió Europea, per poder fer una comparació més correcta de les 
xifres de sinistralitat. 

 
8. Que els cursos que realitzen les empreses d’alta accidentalitat i les petites i 
mitjanes empreses de formació en prevenció de riscos dels treballadors designats 
es realitzin amb càrrec a la part de prevenció de les quotes d’accidents de treball i 
malalties professionals. 

 
 
 
 El CTESC proposa a les diferents administracions públiques: 
 

1. Que potenciïn els plans d’actuació preventius per a tot aquell personal que 
l’article 3 de la Llei de prevenció de riscos laborals exclou del seu àmbit 
d’aplicació, així com al personal comprés a l’article 3 en relació amb les activitats, 
centres i establiments que requereixen una actuació particularitzada d'aquesta 
Llei. 

 
2. Que potenciïn les polítiques administratives de mobilitat comunitària i sostenible, 
incidint positivament en la sinistralitat derivada dels accidents de trànsit. 

 
 
 
 El CTESC proposa al agents socials: 
 

1. Que les organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya, tenint en compte 
l’Acord interconfederal per a la negociació col·lectiva 2002, impulsin molt 
decididament la inclusió de clàusules de seguretat i salut en la negociació 
col·lectiva, donant orientacions a aquest efecte. 

 
2. Que les organitzacions empresarials i sindicals de Catalunya, mitjançant la 
negociació col·lectiva, potenciïn l’existència dels delegats de prevenció en els 
centres de treball. 

 
3. Que a partir de la investigació que l’empresari o empresària ha de fer de la 
causa dels accidents de treball i malalties professionals, s’inclogui el cost de tots 
els factors econòmics relacionats amb aquests danys.  
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 El CTESC proposa a les administracions públiques i als agents socials: 
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1. Que dissenyin i implantin programes i campanyes de sensibilització, amb la 
participació i la implicació de tots i tenint en compte els resultats obtinguts dels 
treballs d’investigació. Aquestes campanyes i aquests programes hauran d’anar 
encaminats a elevar la cultura preventiva i a sensibilitzar tant la població laboral 
com la societat en general. 
 
2. Que estableixin estratègies d’actuació, en col·laboració amb els col·legis 
professionals, per difondre la legislació vigent i assessorar sobre el seu 
compliment. 

 
3. Que en l’avaluació de riscos i en els plans de prevenció s’incloguin els riscos 
derivats dels desplaçaments de casa a l’empresa i a l’inrevés. 

 
 
 Barcelona, 18 de novembre de 2002 
 
 
 
 
 
 
 El president    La secretària executiva 
 Rafael Hinojosa i Lucena   Teresita Itoiz i Cruells 
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