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L'objectiu d'aquest fullet informatiu és situar la importància de l'estratègia i acció sindical en
salut laboral, a través de la participació de les persones treballadores i dels seus
representants, valorant l'impacte que té sobre la millora de les condicions de treball.

Autoria: CCOO de Cataluña.
Barcelona, Desembre de 2019.
Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció “Assistència i Promoció de la participació en la Prevenció
de Riscos Laborals”. (Codi de l'acció: AT2018-0083).
Dipòsit legal: B 29553-2019

1. INTRODUCCIÓ
Les empreses prenen les seves decisions des del poder unilateral que ostenten i en resposta als seus
interessos empresarials, en contraposició als de les persones treballadores. És en aquest conflicte
capital treball, on es situen totes les lluites i reivindicacions sindicals per a la millora de les
condicions de treball i de vida de les persones treballadores, també les relacionades amb la salut.
La salut, com a dret fonamental, es troba limitat en el si de l'empresa, per aquesta capacitat
unilateral de l'empresari, en el sentit que, quan s'entra a treballar, els drets socials i democràtics
depenen d'aquestes decisions empresarials, preses en base a uns interessos de part.
La lluita sindical es fonamenta, per tant, a aconseguir la democratització en l'empresa, poder incidir
en aquestes decisions evitant que perjudiquin a les persones treballadores i promovent millores en
les condicions de treball.
El sindicat, per la seva naturalesa i com a representació col·lectiva, qüestiona aquesta manca de
democràcia en les empreses, de manera que l'exercici dels drets depèn de l'esforç i potència sindical
en aquest qüestionament de l'organització del treball.
La relació entre els drets a la integritat física i a la salut, i l'organització del treball queda clara quan
observem el creixement de la sinistralitat que s'ha produït des de l'aplicació de la Reforma Laboral
de 2012, la qual va generalitzar la precarietat en el model de les relacions laborals, caracteritzada
per: la primacia del conveni d'empresa, la devaluació de salaris i condicions de treball, l'abús en
l'externalització i la pèrdua de capacitat de les administracions en els expedients de regulació
d'ocupació.
En aquest context, la lluita sindical es situa en una organització del treball que ha reduït les
inversions i els esforços en prevenció de riscos, que produeix danys a la salut i genera unes
condicions de treball precàries en tots els elements de la relació laboral.
Com a àrea transversal, en la nostra acció sindical en salut laboral hem de donar noves respostes als
nous problemes que l'organització de la feina genera, el nostre esforç ha d'anar orientat a la
necessària integració de la salut laboral en la resta d'àrees de la nostra acció, implicant a les
diferents estructures sindicals i fent que els sistemes de representació, dels diferents àmbits en què
tenim presència, serveixin per a incidir de manera activa en la protecció de la seguretat i la salut de
les persones treballadores.
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L'existència d'una Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), que no ha estat reformada, o
l'aplicació de les diferents directives europees, no garanteixen la protecció real de la salut en les
empreses. Únicament la pressió sindical permet que hi hagi un equilibri més favorable per als
interessos de les persones treballadores.

Així, reivindiquem el paper del sindicat, com a promotor d'una organització de la feina
saludable i amb condicions de qualitat, i com a garant de l'exercici dels drets individuals i
col·lectius, per a ocupar nous espais d'influència i participació envers els drets de les
persones.

2. LA SALUT LABORAL COM A EINA TRANSVERSAL DE L'ACCIÓ SINDICAL
L'exposició als riscos laborals, té connexió amb el conjunt de condicions de treball, ja sigui: la
jornada, els permisos, la classificació professional, l’externalització i subcontractació, els mètodes i
temps de processos productius, la contractació i l’estabilitat laboral, el dimensionament de
plantilles, les polítiques d'igualtat, mediambientals, retributives i de promoció, etc.
Aquest caràcter transversal respecte del conjunt de drets i de condicions de treball, vol dir que ha
d'estar integrada en tots els procediments de participació i intervenció sindical. No s'ha d'abordar,
en cap cas, com un departament estanc. La lògica reivindicativa, de proposta i de negociació ha
d'incorporar, una valoració sobre l'impacte en termes de salut dels acords i propostes. De la
mateixa manera, s'ha de considerar com intervenir en cadascuna de les condicions de treball, a
través de la salut laboral.
Probablement, cal fer més esforços per a difondre, en l'intern del sindicat, el coneixement sobre les
connexions que hi ha entre les diferents àrees de la nostra acció sindical i la salut laboral.
Com en qualsevol intervenció sindical, es requereix de cert coneixement tècnic genèric, però no es
tracta que, com a representants dels treballadors i les treballadores, siguem tècnics especialitzats,
sinó de conèixer l'estructura de la normativa, els recursos d'intervenció que tenim al nostre abast i
els vincles d'aquesta transversalitat.
Les qüestions tècniques més especialitzades, que sorgeixen de normatives específiques i
d'investigacions o estudis científics, en relació als efectes sobre la salut de les condicions de treball,
provenen d'un coneixement objectiu per al qual podem recórrer als nostres tècnics Higia. Seran
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aquestes qüestions que ens assenyalen com a nocives multitud de condicions de treball, les que ens
permetran establir les línies vermelles sobre allò que és acceptable o inacceptable.
No obstant això, el conflicte en l'intern de l'empresa no és neutral, així el coneixement necessari per
a la seva gestió i la negociació -segons els límits que ens indiqui el coneixement especialitzatrequereix d'una intervenció merament sindical, des del principi de prevenció i precaució que
sustenta la normativa de salut laboral.

La salut laboral com a element central i transversal de la nostra acció sindical suposa, per
tant, que s'ha d'integrar en el conjunt de l'acció sindical en l'empresa, tenint en compte els
objectius, negociacions i actuacions sindicals que es duguin a terme en altres àrees, i ha de
ser debatuda i construïda en l'àmbit de la Secció Sindical i/o Comitè d'Empresa.

L'existència de representants especialitzats i especialitzades en aquesta matèria (delegats i
delegades de prevenció), amb una intervenció activa, diària i concreta en l'exercici de les seves
funcions i drets, és el factor principal que marca la diferència entre la veritable prevenció i l'aplicació
formal o documental de les normatives.
No obstant això, com venim indicant, les seves actuacions han de pertànyer a un pla de treball
conjunt de la Secció Sindical i/o Comitè d'empresa. És en aquests àmbits on s'han d'establir els
objectius i estratègies a seguir, tant en les qüestions més estructurals de la prevenció (sistema de
gestió, avaluacions de riscos, formació, etc.), com en les incidències més concretes que puguin
suposar risc per a la salut.

3. L’IMPACTE DE L'ACCIÓ SINDICAL EN SALUT LABORAL
Són nombrosos els estudis i autors que assenyalen l'efecte positiu sobre les condicions de treball i la
salut laboral de la participació de les persones treballadores organitzades en sindicats.
Així, Rory O'Neill, en el seu article El sindicalismo, un medio de prevención1, inclòs en la publicació de
l'Organització Internacional del Treball titulada Seguridad y Salud en el trabajo: una prioridad
sindical , fa un repàs a diferents estudis que destaquen la contribució dels sindicats en la prevenció i
assenyalen que la seva acció, a través de les mobilitzacions, mecanismes de pressió, participació i
1

Rory O’Neill. El sindicalismo, un medio de prevención. 2002. Publicat en la revista Educación Obrera 2002/1 de
la OIT. Nº 126, pp. 14-20. Pot consultar-se en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--actrav/documents/publication/wcms_117514.pdf
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negociació amb la direcció de les empreses, augmenta els nivells de seguretat fins i tot en els llocs de
treball amb més risc i disminueix la sinistralitat. Assenyala també, el model d'organització sindical a
través de l'afiliació, com el més eficaç per disminuir els accidents de treball.
Per la seva banda, la publicació de l’ Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)
titulada Fundamentos para la Prevención de Riesgos Laborales2, subratlla que el paper reivindicatiu
dels sindicats, conjugat amb un paper pro actiu i de proposta, és determinant en la eficàcia de la
prevenció de riscos.
De la mateixa manera, Raúl Payà Castiblanque i Pere J. Beneyto Calatayud, de la Universitat de
València, en el seu article Participación Sindical y Salud Laboral: una relación positiva3, publicat a la
Revista de Ciències Socials Barataria, exposen com la seva investigació va constatar una correlació
positiva entre l'existència de representants de les persones treballadores i la implantació d'activitats
preventives com vigilància de la salut, avaluacions de riscos, pla de prevenció, planificació de
l'activitat preventiva, formació en matèria de prevenció de riscos, etc.
Podríem continuar nomenant publicacions, però tot l'anterior, ho sabem per la nostra experiència.
Hem comprovat que aconseguir la presència de CCOO a les empreses i la implantació del sindicat a
través de l'afiliació, és el motor que impulsa aconseguir un major compliment de les normatives
laborals i millors condicions de treball, també en matèria de seguretat i salut.

2

Publicació de l’INSST Fundamentos para la Prevención de Riesgos Laborales. 2017, disponible en
https://www.insst.es/documents/94886/96076/NIPO+fund/789c688f-e753-49b4-bb19-67e53bd7ec28

3

Payá, R. y Beneyto, P. J.: Participación sindical y Salud Laboral: una relación positiva. 2018. BARATARIA
Revista Castellà-Manxega de Ciències Socials. Nº 24, pp. 61-81. Pot consultar-se el text complet en
https://revistabarataria.es/web/pdf/num24/4_402_bar_24_paya_def_web_2018.pdf
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Impacte de la nostra acció sindical en la salut laboral
 Promou més activitats preventives i de major qualitat en les empreses.
 Posa fre a la precarietat en les empreses i millora de les condicions de treball i la
qualitat de vida de les persones treballadores.
 Redueix els accidents de treball (AT) i les malalties professionals (MP).
 Millora la salut dels treballadors i treballadores.
 Impulsa la cultura preventiva entre les persones treballadores i empresaris.
 Exerceix una tasca de vigilància i control de l'acompliment de la normativa, limitant els
abusos i les il·legalitats.
 Redueix la despesa pública destinada a la curació de malalties.
 Ajuda a visibilitzar els danys a la salut amb origen laboral i augmenta la notificació
d'accidents de treball i malalties professionals.
 Facilita la participació de les persones treballadores, al ordenar-la i organitzar-la a
través dels seus representants.
 Regula les condicions de treball mitjançant la negociació col·lectiva i els acords
d'empresa.

4. EINES DE CCOO PER A UNA ACCIÓ SINDICAL AMB IMPACTE EN SALUT LABORAL
La Negociació Col·lectiva
La negociació col·lectiva és la columna vertebral de les propostes i reivindicacions del sindicat. És la
nostra principal eina en la millora de les condicions de treball i per a la nostra acció sindical a les
empreses.
En el context actual ha de ser aquest espai de consens que configuri la nostra línia d'actuació per
posar fi a la precarietat laboral i suposi un camí de recuperació de drets i condicions de treball
dignes.
Per això, CCOO de Catalunya realitza el plantejament de situar la salut laboral a la negociació
col·lectiva de manera transversal, a més de dedicar-li un bloc específic en els convenis col·lectius i
acords amb les patronals en el qual se situen les qüestions més concretes per a la millora de la
qualitat preventiva a les empreses.
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Aquesta transversalitat suposa integrar la salut laboral en la resta d'àrees temàtiques del Conveni,
de manera que ocupi la centralitat dels processos productius i organització de la feina.
CCOO de Catalunya sustenta els seus plantejaments en la negociació col·lectiva mitjançant l'Acord
Interprofessional de Catalunya (AIC). Però, els consensos assolits amb les patronals no esgoten les
propostes del sindicat, per això, mantenim els nostres criteris i propostes pròpies de negociació. Més
enllà de l' AIC, som més ambiciosos i seguim treballant per incorporar en els convenis col·lectius i
futurs AIC noves millores.
Si observem les dades que aporta el butlletí de la Generalitat, sobre el mapa de la negociació
col·lectiva a Catalunya podem valorar l'esforç sindical per introduir en la negociació de convenis
qüestions estructurals per a la millora de la prevenció a les empreses. Des del 2015 (primeres dades
disponibles) fins al 2018 (últimes dades), s'observa com han augmentat les clàusules pactades en
relació a òrgans sectorials específics de seguretat i salut laboral, plans i programes de PRL, ampliació
de crèdit horari mensual i formes de designació de delegats/des de prevenció diferents al sistema
legal o àmbits de representació.

Els acords assolits en l' AIC 2018-2020 i els criteris propis de CCOO de Catalunya per a la negociació
col·lectiva han de servir-nos per a traslladar als convenis aquestes i altres clàusules.

Impacte de l’acció sindical en la salut laboral

7

Consulta…
Els criteris de negociació col·lectiva de CCOO Catalunya sobre salut laboral:
https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat/salut-laboral/
L'apartat de Salut Laboral de l' AIC 2018-2020:
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-lanegociacio-collectiva#salutlaboral
Guia sindical per a l'aplicació de l' AIC 2018-2020 en la negociació col·lectiva:
https://www.ccoo.cat/noticia/218924/guia-sindical-per-a-laplicacio-de-laic-en-la-

El paper de les Seccions Sindicals
La Constitució atorga a les seccions sindicals la legitimitat
per a l'exercici col·lectiu en la defensa dels drets i interessos
de la classe treballadora, amb un marc d'actuació més ampli
que el que resulta de la representació d'un Comitè
d'Empresa. Representen el sindicat en l'empresa i
posseeixen la capacitat d'articular la negociació col·lectiva,
la mobilització i l'organització sindical, a través de l'afiliació.

Eines de CCOO per a l'acció
sindical en salut laboral:
 Negociació Col·lectiva.
 Seccions Sindicals.
 Delegats/des de prevenció.
 Formació Sindical.
 Assessorament sindical i
tècnic.
 Gabinet Higia.
 Gabinet Tècnic Jurídic.

Com ja s'ha vist anteriorment, hi ha una evident relació positiva entre el model d'organització a
través de seccions sindicals i la potencialitat reivindicativa, i l'existència de millors i més segures,
condicions de treball.
D'altra banda, en un context productiu cada vegada més complex, en el qual predomina
l'externalització, s'abusa de la subcontractació, de les empreses multiserveis, i proliferen grans grups
empresarials o marques mitjançant el sistema de franquícia, amb multitud de centres de treball,
moltes vegades amb una organització i gestió similar, el paper de les seccions sindicals és
fonamental. Són les que tenen aquesta capacitat, de la qual parlàvem, per articular l'estratègia
sindical de proposta, reivindicació i negociació, en models empresarials descentralitzats.
Ens trobem amb empreses que tenen multitud de centres de treball, aparentment gestionats des de
la Direcció d'aquest centre, però amb un govern i organització clarament concentrat a l'alta direcció.
En les qüestions que afecten la salut laboral, sovint, en els diferents centres d'aquestes empreses
s'utilitzen els mateixos sistemes per a mesurar el rendiment de les persones treballadores;
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s'apliquen els mateixos procediments per a la formació o promoció, les mateixes polítiques de
contractació, igualtat o conciliació; s'utilitzen el mateix tipus d'equips de treball o de productes, etc.
Únicament, mitjançant l'actuació de la Secció Sindical, podem aconseguir incidir en les decisions i
polítiques de l'alta direcció que afecten el conjunt dels centres de treball.
Cal fer esment també de la contribució dels delegats i les delegades sindicals en els temes de salut
laboral. La Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS) els atribueix, com a representants de la secció
sindical amb funcions pròpies per a la participació en l'empresa, la capacitat d'accedir a la informació
i documentació relativa a salut laboral, assistir a les reunions de Comitè de Seguretat i Salut (CSS) i
fer propostes prèvies a l'adopció de mesures d'afectació col·lectiva, fent sentir així la posició del
sindicat.

Drets dels delegats i delegades LOLS
 Posseeixen les mateixes garanties que les que tenen legalment els membres dels
comitès d'empresa o dels òrgans de representació en les administracions públiques.
 Tenen dret a:


Accedir a la mateixa informació i documentació que l'empresa posa a disposició del
comitè d'empresa, quedant obligats a guardar el degut secret professional.



Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels comitès d'empresa i dels CSS,
o dels òrgans de representació de les administracions públiques.



Ser escoltats per l'empresa abans que adopti mesures de caràcter col·lectiu que
afectin les persones treballadores en general, i als seus afiliats i les seves afiliades al
seu sindicat en particular.

Cal tenir en compte que els convenis col·lectius poden incloure altres garanties i competències. Cal,
per tant, potenciar mitjançant la negociació col·lectiva i l'acció sindical a les empreses, el paper dels
delegats i delegades sindicals.
Els delegats i les delegades de prevenció
La LPRL estableix, en el seu art. 35 una representació especialitzada en matèria de salut laboral que
pertany els delegats i les delegades de prevenció. Una figura fonamental per a l'impuls de la
prevenció en l'empresa i de la reducció de la sinistralitat.
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La seva participació i intervenció en les activitats d'avaluació de riscos, discussió i implementació de
mesures preventives, vigilància de la salut, investigació dels danys a la salut, etc., és pedra angular
en la lluita contra la precarietat i la millora de les condicions de treball.
Per a això, la LPRL els atorga diferents funcions i competències sobre drets bàsics, com són la
informació, consulta i participació, àmpliament desenvolupades en les guies, fulls informatius i
quaderns de CCOO. Tal com indica l'article 14 de la LPRL, aquests tres elements formen part del dret
a la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
Drets de delegats i delegades de prevenció
 Informació: tenir accés, amb dret a còpia, a tota la documentació i informació necessària per a
l'exercici de les seves funcions i la relativa a decisions que puguin afectar la salut de les persones
treballadores, així com a la documentació específica assenyalada en la LPRL.
L'Autoritat Laboral de Catalunya ha considerat (Instrucció 1/2005, emesa pel Departament de
Treball) que, de l'examen de la LPRL, es conclou que els delegats i delegades de prevenció han
de tenir accés a la documentació, a més de tota aquella que sigui necessària per a l'exercici de
les seves funcions, segons l'art. 36 de l'aquesta Llei:
 Avaluació de riscos.

 Relació d' AT amb baixa.

 Mesures d'emergència.

 Relació de MP amb baixa.

 Mesures i activitats de protecció i  Comunicació oficial dels AT amb baixa
prevenció.

(notificació d' AT).

 Informes d'investigació d' AT.

 Relació dels AT sense baixa.

 Resultats dels controls periòdics sobre  Informes de les persones o òrgans
les condicions de treball i activitats

encarregats

dels treballadors i treballadores.

prevenció a les empreses.

 Informacions

dels

de

la

protecció

i

organismes  Conclusions col·lectives derivades de

competents en seguretat i salut.

la vigilància de la salut.

Es pot ampliar més informació sobre l'exercici d'aquest dret al full informatiu de CCOO Catalunya
Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia.
L'exercici actiu d'aquest dret és fonamental per a l’impacte de l'acció sindical en salut laboral.
Sense conèixer és difícil actuar de manera adequada.
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 Consulta: l'empresa ha de consultar a les persones treballadores, amb la deguda antelació,
qualsevol decisió que pugui afectar la seguretat i salut.


A les empreses que comptin amb representants dels treballadors i treballadores, les
consultes es realitzaran a través d'aquests representants.



Els informes que els delegats i delegades de prevenció hagin d'emetre en resposta a la
consulta, els hauran de realitzar en un termini màxim de 15 dies, o en el temps
imprescindible si es tracta de riscos imminents.



Transcorregut el termini sense haver se emès l'informe, l'empresari podrà posar en pràctica
la seva decisió.
Aquest dret està regulat pels articles 14, 18, 33, 36 i 38 de la LPRL.

 Participació: la capacitat de proposta i de participació dels delegats i delegades de prevenció
està regulada en els articles 14, 18, 34 36 i 38 de la LPRL. Aquest també és un dret que recau en
totes les persones treballadores i es vehicula a través dels seus representants, allà on existeixen.


Els delegats i delegades de prevenció poden formular propostes en relació a totes les
qüestions que tenen a veure amb la prevenció i protecció de la salut.



La resposta negativa, per part de l'empresa, ha d'estar motivada.

 CSS: És important potenciar el funcionament del Comitè de Seguretat i Salut com òrgan paritari i
col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica en matèria de prevenció de
riscos, el qual ha d'existir en les empreses de 50 o més treballadors/es. La seva constitució,
competències i facultats estan regulades en els articles 38 i 39 de la LPRL.
A les empreses en què no hi ha CSS per no arribar al nombre mínim de treballadors i
treballadores necessari per constituir-lo, les competències dels delegats i delegades de
Prevenció per l'exercir de les seves funcions es regula a l’article 36 de la LPRL.
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A tenir en compte:
L'Estatut dels Treballadors, en el seu article 64, defineix què s'ha de considerar com a
informació i consulta, indicant que:
S'entén per informació la transmissió de dades per l'empresari al comitè d'empresa,
per tal que aquest tingui coneixement d'una qüestió determinada i pugui procedir al
seu examen. Per consulta s'entén l'intercanvi d'opinions i l'obertura d'un diàleg entre
l'empresari i el comitè d'empresa sobre una qüestió determinada, incloent-hi, si és el
cas, l'emissió d'informe previ per part del mateix.
Empresa i Comitè han d'actuar amb esperit de cooperació.

Formació sindical
L’impacte de l'acció sindical sobre els nivells de prevenció i protecció en les empreses, depèn en
bona part de les capacitats i coneixements dels delegats i delegades de prevenció, dels seus
assessors i de les persones que implementen la Negociació Col·lectiva a CCOO.
Les empreses estan obligades a facilitar als delegats i les delegades de prevenció la formació
necessària per a l'exercici de les seves funcions, però, cal complementar-la amb la visió sindical i
eines d'actuació, per al coneixement complet dels seus drets i la posada en marxa d'estratègies i
plans de treball.
Per això, CCOO ofereix tot un itinerari formatiu per a delegats i delegades de prevenció, que inclou
cursos

específics

en

matèria

de

salut

laboral,

i

que

es

pot

consultar

en:

https://www.ccoo.cat/aspnet/cursos_formacio_sindical.aspx
Aquesta oferta de formació sindical és producte d'una llarga experiència en el disseny i l’execució
d'accions formatives i es va adaptant a les necessitats sindicals detectades.
Per accedir-hi, s'ha de contactar amb els i les responsables de Formació de les federacions i unions
territorials.
D'altra banda, amb el compromís d'aquest sindicat de situar la salut laboral com a element
transversal de la nostra acció sindical, a CCOO de Catalunya estem implantant seminaris i jornades,
destinades a assessors i assessores sindicals de salut laboral, de sectors, acció sindical, negociació
col·lectiva, etc., amb l'objectiu de sindicalitzar més la salut laboral, estenent els coneixements en
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aquesta matèria, compartint i debatent estratègies d'actuació sindical, de manera que, el conjunt de
l'estructura sindical pugui donar respostes als nostres delegats i delegades en els diferents conflictes
que puguin tenir en les empreses i promoure la cultura preventiva.
Assessorament sindical: federatiu, territorial i mancomunat
Les activitats d'assessorament sindical desenvolupades per les estructures federatives i territorials
tenen la funció de reforçar les competències i garanties que les seccions sindicals i els delegats i
delegades ja posseeixen, donant-los suport per definir els objectius i estratègies d'intervenció en les
empreses.
És habitual que els i les responsables de salut laboral d'aquestes estructures, així com els assessors i
les assessores sindicals de les diferents àrees, ja siguin de sector, acció sindical, negociació
col·lectiva, igualtat, formació, etc., tractin temes i conflictes relacionats de manera directa o
indirecta amb la salut laboral.
Aquesta és una activitat diària, incardinada en el funcionament habitual del sindicat que s'organitza
per a generar amb aquest assessorament l’impacte positiu de la nostra acció sindical en la millora
dels drets col·lectius, la prevenció i la seguretat en les empreses i la qualitat de vida de les persones
treballadores.
Però també des de l'actuació sobre els drets individuals aconseguim millores col·lectives. I en això té
especial rellevància el servei d'assessorament sindical mancomunat de CCOO Catalunya, que s'ocupa
de la defensa en els conflictes individuals de les persones treballadores. A partir de la seva intensa
acció, els representants de CCOO promouen després millores col·lectives.
En 2018, el servei d'assessorament mancomunat va atendre un total de 819 consultes relacionades
amb seguretat i salut, i 5.743 en relació a prestacions de la Seguretat Social, que, en molts casos,
tenien a veure amb la incapacitat temporal o la prestació de risc durant l'embaràs i la lactància.
Gabinet Higia
El Gabinet Higia és l’instrument específic en matèria de seguretat i salut de CCOO Catalunya,
composat per tècnics i tècniques en PRL, que donen suport a les estructures federatives i territorials,
intervenint a través d'aquestes en qüestions tècniques que tenen a veure amb avaluacions de riscos,
mètodes, procediments i normatives específiques.
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L'efecte positiu de l'assessorament del Gabinet Higia al conjunt de l'estructura del sindicat es pot
definir en termes dels bons resultats sindicals que s'obtenen al percebre el conjunt de les empreses
un suport tècnic de qualitat en les propostes i reivindicacions de CCOO.
En 2018 es van atendre 1.626 casos 4 d'assessorament a tot Catalunya, sent el perfil del consultant
majoritàriament el de delegat o delegada de prevenció d'empreses entre 100 i 249 persones
treballadores (33,46% del total), majoritàriament també amb formació en salut laboral (91,8%).
A continuació es mostren els percentatges de les consultes rebudes en 2018 en funció de la mida de
l'empresa. Com es pot veure, les consultes es fan més freqüentment d’empreses mitjanes i grans.
Nº persones treballadores
Entre 6 i 29

4,13%

Entre 30 i 49

6,50%

Entre 50 i 99
Entre 100 i 249

22,64%
33,46%

Entre 250 i 499

15,76%

Més de 500

14,32%

Sense especificar

3,19%

Si analitzem el percentatge de consultes de 2018 en funció de la via d'entrada, les dades són les
següents.
A través de la Federació
o Estructura
Mail
Presencial
Telèfon
Altres

15,99%
13,1%
62,61%
7,32%
0,98%

En relació a les característiques de representació del consultant, els percentatges són:
Delegat/a de Personal o de Comitè
d’Empresa
Delegat/da de Prevenció
Delegat/da Sindical
Òrgan del Sindicat
Altres

2,29%
86,33%
3,26%
6,64%
1,48%

4

Cal tenir en compte que una mateixa consulta pot tenir diferents motius o causes d'assessorament, és a dir,
diferents temàtiques sobre les quals intervenir.
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A continuació es mostra en percentatges, els motius d'assessorament més freqüents atesos en les
consultes durant 2018.
Causes principals i específiques més freqüents (En percentatge)
Exposició a risc
• Factors psicosocials
•
Factors ergonòmics
•
Factors de seguretat
•
Agents químics
Activitats de prevenció
• Avaluació de riscos
• Organització i planificació de la prevenció
• Protecció col·lectiva i individual
• Vigilància de la salut
• Formació / informació a treballadors/es
Representació i drets sindicals
• Òrgans de representació
• Formació / informació de delegats/des de prevenció
Danys a la salut
Serveis de prevenció
Administració
Gestió de la contingència en les mútues

27,27
6,37
4,13
3,8
3,05
25,72
8,82
7,37
5,36
5,25
3,96
19,48
6,34
4,12
10,50
7,32
4,16
3,81

Concretament, en relació a danys a la salut, el nombre de casos es va distribuir de la següent
manera:
Accident de Treball
Malaltia Professional
Malalties i alteracions relacionades
amb el treball
Altres danys

68
47
139
4

I si analitzem les consultes relacionades amb factors d'exposició a riscos, els casos es van distribuir
de la següent manera:
Riscos Ergonòmics
Riscos Psicosocials
Riscos de Seguretat
Agents químics
Agents físics
Agents biològics
Agents químics
Altres
Total
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168
167
176
102
167
359
1626
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El Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ)
El GTJ de CCOO de Catalunya és un referent en el nostre àmbit autonòmic en la defensa dels
interessos i drets, individuals i col·lectius, de les persones treballadores. Està compost per més de 50
professionals que presten serveis en les diferents branques del dret: laboral, seguretat social,
contenciós administratiu, civil, penal, etc., que atenen anualment una mitjana de 8.000 casos.
En l'àmbit de salut laboral intervenen quan el recorregut de l'acció sindical s'ha esgotat, interposant
conflictes col·lectius relacionats amb la mala prevenció a les empreses, i demandes individuals en
relació a diferents temàtiques de la PRL, com la vulneració de drets en l'adaptació del lloc de treball
de persones especialment sensibles, la deguda protecció de l'embaràs i lactància, etc. També inicien
reclamacions administratives, i enfronten el judici posterior si cal, davant per exemple: altes
indegudes per part de la Inspecció mèdica de Catalunya (SGAM) o per part de mútues, prestacions
d'incapacitat, etc.
Els i les representants de CCOO, hem de capitalitzar la gran quantitat de casos guanyats pel nostre
GTJ per conquerir noves millores en les condicions laborals i incrementar l'impacte de la nostra acció
sindical en la salut laboral.

Recorda que l'assessorament es vehicula i es canalitza des de la teva federació o territori.
Més informació i documentació en https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
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