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L'objectiu d'aquest full informatiu és donar a conèixer els recursos documentals i normatius
de què disposen les persones treballadores en general, i els delegats i delegades de
prevenció, per dur a terme l'acció sindical en els centres de treball, amb la finalitat de
promoure la cultura preventiva en les empreses.

Autoria: CCOO de Catalunya.
Barcelona, desembre de 2019.
Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció "Assistència i Promoció per a la millora de la prevenció
de riscos laborals". (Codi de l'acció: AT2018-0082).
Dipòsit Legal: B 29556-2019.

1. LLISTAT D'INSTRUMENTS
CCOO de Catalunya ha desenvolupat una sèrie de recursos i instruments per al coneixement general
de les persones treballadores, i per a donar suport a seccions sindicals, delegats i delegades, així com
a assessors i assessores que els orienten en la tasca de definir els objectius i estratègies de l'acció
sindical en salut laboral.
Les noves formes de precarietat instal·lades a les empreses des de l'aplicació de la Reforma Laboral
de 2012, fan que haguem d’actualitzar les guies i documents de suport per a l'acció sindical. Aquest
document recull aquells més actualitzats o que tenen un ús més estès, dividit en les següents àrees
temàtiques:



L'organització de la prevenció a l'empresa.



Vigilància de la salut. Treballadors i treballadores especialment sensibles.



Coordinació de l'activitat preventiva.



Riscos laborals generals i específics.



La incapacitat temporal.



Danys a la salut: malalties professionals.



Gestió extrajudicial del conflicte.



Drets de delegats i delegades de prevenció.



Guies sindicals.
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L'organització de la Prevenció en l'empresa
Com s'organitza la prevenció en l'empresa?
Serveis de Prevenció

Febrer de 2018

Aquest full informatiu presenta les diferents modalitats
organitzatives de la prevenció de riscos segons la
normativa vigent i els principals problemes que trobem
més habitualment a les empreses.
Es fa especial èmfasi en les orientacions per a l'acció
sindical davant aquests problemes, incloent l'actuació de
la vigilància de la salut, i en l'exercici dels drets
d'informació, consulta i participació dels delegats i
delegades de prevenció.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Recurs Preventiu

Febrer de 2018

Aquest document fa un repàs de la regulació normativa
de la figura del recurs preventiu, donant resposta a les
principals preguntes que les persones treballadores i els
seus representants es plantegen en els centres de
treball, davant el nomenament per part de les
empreses dels recursos preventius.
S'exposen els criteris d'acció sindical de CCOO de
Catalunya en aquestes situacions.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Integració de la Prevenció en les empreses:
El pla de prevenció, l'avaluació de riscos i la planificació preventiva

Desembre de 2011

Aquest quadern sindical fa una revisió exhaustiva dels tres elements principals que
vertebren la prevenció de riscos laborals, aportant propostes i orientacions per al pla de
treball i l'acció sindical a les empreses per a la millora de les activitats preventives.
Per a la seva consulta, fes clic aquí.
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Vigilància de la salut. Treballadors i treballadores especialment sensibles I
Vigilància de la salut: "La injustament ignorada"

Març de 2018

Aquest document recull la regulació normativa entorn a la
vigilància de la salut, com a instrument fonamental per a
la millora de les activitats preventives i per a la
comprovació de l'eficàcia de les mateixes, tant en la seva
vessant individual com en la col·lectiva.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

Díptic: Reconeixements mèdics i vigilància de la salut

Desembre de 2019

Aquest és un instrument de sensibilització, adreçat a
treballadors i treballadores, que explica les qüestions
més fonamentals en relació a la vigilància de la salut i el
paper dels reconeixements mèdics.
Ha de servir-nos per a realitzar l'acció sindical en les
empreses, explicant els plantejaments que tenim com a
representants davant l'empresa.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

Tornar a la feina després del càncer de mama
Aquest

full

informatiu,

adreçat

a

Març de 2017

treballadores

afectades per càncer de mama, és d'utilitat tant per a
sensibilitzar sobre el possible origen laboral de la
malaltia i com prevenir-la, com també per assessorar
sobre la reincorporació i adequació del lloc després del
tractament i la superació de la mateixa.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Vigilància de la salut. Treballadors i treballadores especialment sensibles II
Treballadors i treballadores especialment sensibles.
Propostes per a l'acció sindical

Març de 2017

Aquest document és un instrument per a delegats i
delegades de prevenció per a dotar-los d'un procediment
d'actuació en els centres de treball que permeti intervenir
i

assessorar les

persones

especialment sensibles,

adaptant les condicions de treball a les condicions de
salut, alhora que apropa la legislació en la matèria tant a
delegats i delegades com a treballadors i treballadores en
general.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Drets dels i de les pacients en l'àmbit laboral

Desembre de 2011

Aquest full informatiu pretén donar a conèixer al conjunt
de les persones treballadores, així com a delegats i
delegades, els drets que tenim els treballadors i
treballadores com a pacients en les activitats sanitàries
que es produeixen en l'àmbit laboral (vigilància de la
salut, mútues, actuacions mèdiques en el control de
l'absentisme, etc.)

Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Coordinació d'activitats empresarials
Coordinació de l'activitat preventiva i plans
d'emergència

Desembre de 2019

Aquest document recull la regulació normativa en
relació a les obligacions empresarials en prevenció de
riscos laborals, quan coincideixen diverses empreses en
un mateix centre de treball, així com els criteris
d'actuació sindical al respecte.
També es fa un repàs en relació a la normativa sobre
emergències i s'expliquen les diferències entre un pla
d'autoprotecció i un pla d'emergències.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Díptic: La coordinació de l'activitat preventiva amb
subcontractes

Desembre de 2019

Es tracta d'un díptic de sensibilització, adreçat a
treballadors i treballadores, que explica les nocions
bàsiques sobre la coordinació d'activitats empresarials i
els drets de les persones treballadores en aquestes
situacions.

Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Riscos laborals generals i específics I
Equips de treball i màquines:
mirada des de la prevenció

Març de 2018

Aquest full informatiu dirigit tant a delegats i
delegades, com a treballadors i treballadores, ens
aproxima a la legislació específica (RD 1215/1997 i RD
1434/1992) i ens dóna les claus per a controlar el
compliment de les condicions de seguretat i salut en la
utilització dels equips de treball.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Sobre l'exposició a l'amiant

Febrer de 2018

Aquest full informatiu ens aproxima al que estableix la
legislació sobre l'amiant i els riscos derivats de
l'exposició al mateix com a element cancerigen, i
mesures de prevenció i protecció a adoptar, a més
d'informar als delegats i delegades d'un protocol
específic per a la seva eliminació, tractament i
exposició en el context d'un pla de treball i
d'intervenció sindical.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Intervenció sindical en l'avaluació de l'exposició
al soroll. Saber per participar

Febrer de 2018

Aquest document sindical, dirigit a delegats i delegades
de prevenció és un instrument d'intervenció i
prevenció en els centres de treball en l'avaluació per
exposició a soroll, per a visibilitzar i sensibilitzar en la
millora preventiva davant possibles casos de pèrdua
auditiva associada a aquest factor de risc.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Riscos laborals generals i específics II
Manual per a la identificació i avaluació de riscos
laborals de la Generalitat de Catalunya

Març de 2018

Aquest full sindical es refereix al contingut del “Manual
de la Generalitat de Catalunya per a la identificació i
avaluació de riscos laborals”, a més de ser un
instrument de foment i d'ajuda per a la participació
dels

nostres

delegats

i

delegades.

El

manual

desenvolupa com abordar l'avaluació del conjunt dels
riscos laborals.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Soroll. Exposició i prevenció

Desembre de 2019

Mitjançant aquest díptic pretenem sensibilitzar al
conjunt de persones treballadores sobre els riscos
derivats de l'exposició a soroll, així com de la normativa
aplicable i de les possibles mesures preventives a
adoptar.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

Manipulació de càrregues i postures de treball.
PRL i ergonomia

Desembre de 2019

Aquest díptic està pensat per a sensibilitzar les
persones treballadores sobre els riscos posturals o de
manipulació de càrregues, i informar-los de possibles
mesures preventives, dels seus drets i de pautes
d'actuació per al reconeixement del dany amb origen
laboral.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Riscos laborals generals i específics III
Actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT: un
instrument per avaluar i prevenir riscos psicosocials en
empreses amb menys de 25 treballadors

Febrer de 2018

En aquest full informatiu l'objectiu és presentar el
mètode CoPsoQ PSQCAT per a empreses de menys de
25

treballadors

i

treballadores

(versió

curta

actualitzada) com a eina d'avaluació i prevenció de
riscos psicosocials per a l'acció sindical i la intervenció
en l'organització de l'empresa.

Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

La incapacitat temporal
Recursos per a l'acció quan estem en incapacitat
laboral (IT)

Febrer de 2018

L'objectiu d'aquest full informatiu és ser un instrument
d'utilitat per a delegats i delegades de prevenció en tant
que recull els canvis normatius per a poder oferir
informació, assessorament i suport en la defensa dels
drets de salut de les persones treballadores quan estan
en situació d’incapacitat temporal, tant per malaltia
comuna com per malaltia professional, i la seva relació
amb les mútues.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

Llistat d'Instruments i normatives disponibles

9

Danys a la salut: malalties professionals
Les malalties professionals

Desembre de 2019

En aquest fullet informatiu, fem un repàs de la normativa que regula el reconeixement de
les malalties professionals com a contingència professional, dels problemes més habituals
que trobem en les empreses, i dels criteris d’actuació per a la seva prevenció i
reconeixement.
Per a la seva consulta, fes clic aquí.
Díptic: Malalties professionals.
Reconeixement i actuació dels delegats i delegades

Desembre de 2019

Es tracta d'un document orientat a la sensibilització de
les persones treballadores en relació a què són les
malalties professionals, com es declaren, les pautes
d'actuació davant la mútua, i les conseqüències
positives que comporta que siguin reconegudes com a
tals en lloc de ser derivades al sistema públic de salut.

Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

Gestió extrajudicial del conflicte
La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la
solució de conflictes de salut laboral

Novembre de 2011

Aquest full informatiu és una eina més per als nostres
delegats i delegades. Aporta i descriu una via per a la
solució de conflictes laborals, a través del Tribunal
Laboral de Catalunya (TLC), del què formen part les
organitzacions sindicals més representatives i les
organitzacions patronals.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Drets dels delegats i delegades de prevenció
Exercici del dret a la informació en matèria de salut i
seguretat en el treball mitjançant còpia

Octubre de 2013 (revisat)

Aquest full informatiu facilita als delegats i delegades de
prevenció

l'exercici

de

les

seves

funcions

i

competències en les empreses a través del dret a la
informació per mitjà de còpia de la documentació,
detallant el contingut de la Instrucció 1/2005 de la
Generalitat de Catalunya.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Proposta de reglament intern del
Comitè de Seguretat i Salut

Desembre de 2009

L'objecte d'aquest quadern sindical és establir una proposta de negociació d'un
Reglament del Comitè de Seguretat i Salut que faciliti l'exercici dels drets de les delegades
i delegats de prevenció. Aquesta proposta s'haurà d'adaptar als diferents sectors i
empreses, de conformitat amb l'article 38.3 de la LPRL que faculta els comitès de
seguretat i salut per a adoptar les seves pròpies normes de funcionament intern.
Per a la seva consulta, fes clic aquí.
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Guies sindicals I
Guia del delegat i delegada de prevenció

Nova ed. revisada 2013

Aquesta guia sindical es crea per a informar, formar i
orientar els delegats i delegades de prevenció sobre les
accions bàsiques en salut laboral, amb tot el contingut
de la Llei de Prevenció i el Reglament dels Serveis de
Prevenció.
És una eina clau per al col·lectiu de persones
treballadores i els seus representants en l'enfortiment
de les polítiques preventives.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Guia sindical per a visitar els llocs de treball

Març de 2017

Aquesta guia sindical està dirigida al conjunt de
treballadors i treballadores i molt especialment als
delegats i delegats de prevenció, i informa sobre les
seves funcions i facultats, recollides en la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. En particular, el dret a
exercir una tasca de vigilància i control en els centres de
treball en relació a l’acompliment de la normativa de
prevenció.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
Guia de prevenció de riscos en els llocs de treball

Desembre de 2013

Guia sindical per a informar, capacitar i orientar els
delegats i delegades de prevenció en tot el relacionat
amb l'acció sindical en els centres de treball. Recull la
varietat de riscos, propostes d'actuació i de mesures
preventives més eficaces.
Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.
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Guies sindicals II
Càncer Zero a la feina.
Guia per als delegats i delegades

Gener de 2016

Aquesta guia té l'objectiu de concretar les línies de
treball fonamentals per a l'acció sindical en els centres
de treball i per a la prevenció dels riscos que poden
produir càncer. Incidint en la informació i formació dels
delegats i delegades de prevenció. S'estableixen per a
les empreses i administracions els requisits necessaris
per al compliment de les seves responsabilitats en la
prevenció del càncer ocupacional.

Per a la seva consulta, fes clic a la imatge.

2. ALTRES INSTRUMENTS DE CCOO
També trobaràs informació, notícies i articles en relació a la salut laboral en altres instruments de
CCOO com:
-

Revista Lluita Obrera

-

Revista per Experiència

-

Informe Les mentides de l'absentisme

-

Programa Les mentides de l’absentisme laboral

-

Informe Balanç de salut laboral, 2017

-

Instruments per a la negociació col·lectiva en salut laboral: criteris sindicals de CCOO de
Catalunya i Acord Interprofessional de Catalunya (AIC)
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3. NORMATIVES APLICABLES
Els documents incorporats en aquesta publicació es refereixen a diferents normatives que
assenyalem a continuació:
 Constitució espanyola.
 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel a la qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
 Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per a la qual es desenvolupa el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, pel que
fa a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats
preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria de sistema de prevenció de les
empreses.
 Llei General de la Seguretat Social (LGSS),Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
 Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social. (LISOS).
 Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre
col·laboració de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat
social.
 Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre
notificació de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de substàncies
perilloses, aprovat pel Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat de adaptar les
seves disposicions al Reglament (CE) núm. 1907/2006 de Parlament Europeu i de Consell
(Reglament REACH)
 Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre
l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.
 Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre
autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.
 Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
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 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació
d'activitats empresarials.
 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.
 Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
de seguretat i salut en el treball.
 Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la
Construcció.
 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors.
 Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualització.
 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
 Reial Decret 363/1995, de 10 de març de 1995, pel qual es regula la notificació de
substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses.
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions
mecàniques.
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a soroll.
 Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
sanitària contra radiacions.
 Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials.
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 Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el
treball dels treballadors en l'àmbit de les empreses de treball temporal.
 Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil.
 Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.
 Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.


Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

 Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors
contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.
 Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos
relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut
i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.
 Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels
treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball.
 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel qual s'aproven les disposicions mínimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres.
 Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'estableixen criteris per a la seva
notificació i registre.
 Ordre TAS / 1/2007, de 2 de gener, per la qual s'estableix el model de comunicat de malaltia
professional, es dicten normes per a la seva elaboració i transmissió i es crea el corresponent
fitxer de dades personals.
 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals.
 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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 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.
 Reial Decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l'acció
protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat
Social.
 Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de prevenció de riscos
laborals a l'Administració General de l'Estat.
 Reial Decret 707/2002, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la
imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos
laborals en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
 Ordre de 13 d'octubre de 1967 per la qual s'estableixen normes per a l'aplicació i
desenvolupament de la prestació per incapacitat laboral transitòria en el Règim general de la
Seguretat Social
 Directiva 92/85 / CEE de Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació de mesures
per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora
embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
 Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997
(Reglament dels serveis de prevenció), en relació amb l'aplicació de mesures per promoure
la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi
donat a llum o en període de lactància.
 Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant
la lactància natural.
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997,
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en
alçada.
 Llei 21/2000 de Catalunya, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la
salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.
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 Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge.
 Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i
deures en matèria d'informació i documentació clínica.
 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Aquest document recull els instruments i recursos més actualitzats i utilitzats,
però podràs trobar més informació i documentació en:
https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx
Per a abordar qualsevol acció en salut laboral, et recomanem que et posis en
contacte amb la teva federació o unió territorial.
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