
NOU DECRET DEL REGISTRE OFICIAL DE DELEGATS
I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Febrer de 2011

El passat 26/11/2010 es va publicar al DOGC el decret núm. 171/2010, de 16 de novembre, que
regula el nou procediment de dipòsit i registre de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció (DDPP).

Aquest nou decret, núm. 171/2010, de 16 de novembre, substitueix i deroga completament l’anterior
decret 399/2004, de 5 d’octubre, i va entrar en vigor el 17 de desembre de 2010.

L’experiència acumulada, des de l’entrada en vigor de l’anterior decret, va fer que es veiés necessari,
tant per part de l’Administració com dels agents socials, la seva modificació per millorar la seva
eficàcia i garantir la qualitat de la informació que es recollia. Els principals canvis que es produeixen
amb el nou decret 171/2010, de 16 de novembre, són els següents:

◗ Es suprimeix el registre de comitès de seguretat i salut. En el transcurs d’aquests anys
s’ha manifestat una falta d’operativitat i agilitat d’aquest registre; així mateix la informació que
hi constava era de poca fiabilitat i així mateix ha estat escassament sol·licitada per les possibles
parts interessades, de manera que la seva falta d’eficàcia ha arribat a entorpir el bon funcionament
del registre de delegats i delegades de prevenció. Però atenció: convé recordar que la
desaparició del registre de CSS no elimina l’obligació de la seva constitució, tal com
s’estableix en l’article 38.2 de la LPRL. De fet, es manté en els formularis la casella de l’existència
o no del CSS.

◗ S’especifica clarament què s’entén per delegats i delegades de prevenció, fa clara
menció als apartats 2 i 4 de l’article 35 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995).
És a dir, són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció
de riscos en el treball.

◗ Es recullen clarament les diverses formes d’elecció dels/les DDPP, segons que siguin
escollits i escollides d’acord amb l’art. 35.2 o el 35.4 de la llei, i es possibilita que la informació
que faciliti el registre reflecteixi més fidelment la realitat i els acords existents en els sectors i les
empreses.

◗ Es concreta tant el procés de comunicació del nomenament dels delegats/ades de
prevenció a l’empresa com davant del registre, així com la informació imprescindible per
poder ser registrats.

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Podeu trobar aquest full informatiu en suport informàtic i en castellà en l’apartat de fulls
informatius a www.ccoo.cat/salutlaboral.

L’objectiu d’aquest full informatiu és
comunicar el procediment a seguir per registrar
els delegats i delegades de prevenció, així com
facilitar el treball de CCOO en la consolidació
d’aquest registre.

Amb el finançament de:



Aquest instrument ens ha de permetre assolir diferents objectius:

• Millorar el nostre mecanisme de comunicació i de difusió de la informació (novetats legislatives,
de l’Administració) i distribució de la revista “Por experiencia”, de les guies sindicals, etc.

• Facilitar la difusió de les convocatòries (plans de formació, assemblees, jornades…).

• Fer visible la representació de CCOO en salut laboral davant de l’Administració, de les
patronals, dels tècnics de prevenció, legitimant-nos com interlocutors imprescindibles en matèria
de prevenció i salut laboral.

• Tindrem informació dels resultats globals de la designació de delegats i delegades de
prevenció.

• En cas necessari es podrà sol·licitar certificació de cadascun dels delegats i delegades de
prevenció.

Millorar els nostres drets de participació, ja que es posarà a disposició dels organismes
públics competents en matèria de prevenció de riscos laborals (Inspecció de Treball, centres de
seguretat i salut laboral…) la informació generada en el registre, cosa que facilitarà la participació
sindical davant la visita de l’Administració a les empreses.

Per què serveix el registre i per què ens hem de registrar

Què s’ha de registrar i com?

Quins processos s’han de registrar?

S’han de registrar tant les eleccions completes de delegats i delegades de prevenció així com les
modificacions que es puguin ocasionar.

Quan es considera ALTA?

Els/les DDPP s’han de registrar com a alta sempre que hi hagi un nou procés electoral. S’han de
relacionar tots els/les DDPP anomenats, malgrat que coincideixin amb el ja inscrits anteriorment.
D’aquesta manera es vincula el nomenament dels DDPP al nou procés d’eleccions sindicals realitzat
i el mateix registre donarà de baixa a tots/totes els/les DDPP registrats al mandat sindical anterior.

Quan es considera MODIFICACIÓ?

Només es consideren modificacions dels/de les DDPP les substitucions, revocacions o dimissions
que s’ocasionin durant el mandat sindical. En el cas d’altes i baixes pels supòsits esmentats han de
coincidir en la quantitat, és a dir, si es donen de baixa dos DDPP també s’han de donar d’alta altres
dos DDPP i a l’inrevés.

Quins documents s’han de presentar?

S’han de presentar original i dues còpies, però les firmes han de ser originals en els tres exemplars.

On es pot trobar el model d’actes?

Els models en paper els podeu trobar a les seus del sindicat. També podeu omplir les actes a partir
d’Internet. Trobareu el model a l’adreça: http://conc.ccoo.cat/salutlaboral. Si disposeu d’Internet no
dubteu a utilitzar aquest darrer mitjà.

Veureu que hi ha dos tipus de documents:

ANNEX 1. Està destinat a comunicar l’elecció de delegats/ades de prevenció d’acord amb l’article
35.2 de la LPRL, que diu: “Els delegats de prevenció són designats pels representants del personal
i entre membres d’aquests representants...”

ANNEX 2. Està destinat a comunicar l’elecció de delegats/ades de prevenció d’acord amb l’article
35.4 de la LPRL, que diu: “...en els convenis col·lectius es poden establir altres sistemes de designació
dels delegats de prevenció, sempre que es garanteixi que la facultat de designació correspon als
representants del personal o als treballadors mateix.”

Quins són els terminis per registrar les actes?

Les actes s’han de registrar en el termini màxim d’un mes a partir de la data d’elecció. Si la comunicació
es fes fora d’aquest termini es podrà registrar igualment, però la data de nomenament que es registri
serà la del dia en què es va presentar al registre.

Per què és important que utilitzeu el sindicat per registrar les actes?

Com veureu en els processos que descrivim en aquest full, és molt important que al sindicat
tinguem fotocòpia de les actes de delegats i delegades de prevenció, ja sigui perquè les
presentem des de les oficines electorals de CCOO o bé perquè des de les empreses envieu una
fotocòpia. És la manera d’assegurar que tenim el registre de CCOO al dia, a fi de garantir la
comunicació, la informació i la difusió de convocatòries entre tots nosaltres.

És per això que recomanem que el registre dels delegats i delegades de prevenció el feu
a través del sindicat i, si els registreu directament, envieu una fotocòpia a les oficines electorals
de CCOO:

Barcelona: Via Laietana, 16, 5a Fax 93 310 29 40

Girona: Miquel Blai, 1 Fax 97 222 30 91

Lleida: Av. Blondel, 35 2n Fax 97 327 50 66

Tarragona: August, 48 bxs. Fax 97 723 18 09

...o via e-mail a eess@ccoo.cat

On són els registres oficials?

Els registres oficials són als serveis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona del Departament
de Treball i Indústria.

També es poden presentar les comunicacions a qualsevol oficina de la xarxa de l’Oficina de Gestió
Empresarial més propera.

Malgrat això, us recordem la recomanació que el registre dels delegats i delegades de
prevenció el feu a través del sindicat.

Si necessiteu suport, teniu dubtes sobre el procés o sobre com omplir
les actes, us podeu adreçar a les estructures del sindicat. Podeu
trobar les dades de contacte a www.ccoo.cat/salutlaboral, a l’apartat
“Qui som”.
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desaparició del registre de CSS no elimina l’obligació de la seva constitució, tal com
s’estableix en l’article 38.2 de la LPRL. De fet, es manté en els formularis la casella de l’existència
o no del CSS.

◗ S’especifica clarament què s’entén per delegats i delegades de prevenció, fa clara
menció als apartats 2 i 4 de l’article 35 de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995).
És a dir, són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció
de riscos en el treball.

◗ Es recullen clarament les diverses formes d’elecció dels/les DDPP, segons que siguin
escollits i escollides d’acord amb l’art. 35.2 o el 35.4 de la llei, i es possibilita que la informació
que faciliti el registre reflecteixi més fidelment la realitat i els acords existents en els sectors i les
empreses.

◗ Es concreta tant el procés de comunicació del nomenament dels delegats/ades de
prevenció a l’empresa com davant del registre, així com la informació imprescindible per
poder ser registrats.

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Podeu trobar aquest full informatiu en suport informàtic i en castellà en l’apartat de fulls
informatius a www.ccoo.cat/salutlaboral.

L’objectiu d’aquest full informatiu és
comunicar el procediment a seguir per registrar
els delegats i delegades de prevenció, així com
facilitar el treball de CCOO en la consolidació
d’aquest registre.

Amb el finançament de:
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