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Introducció

L’article 38.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), indica 
que el comitè de seguretat i salut (CSS) ha d’establir les seves normes de funcionament. Convé 
que aquestes normes estiguin recollides en forma de reglament, que s’ha d’acordar entre les parts.

A continuació, facilitem una proposta de reglament intern per al CSS que cal adaptar a cada 
empresa, en funció dels recursos de què es disposi(nombre de delegats i delegades de prevenció, 
hores sindicals, etc.) i de les característiques de l’empresa (grandària, nombre de centres, perillositat 
dels riscos, etc.).

ALGUNS CRITERIS D’ACTUACIÓ PER FER DEL CSS UN ÒRGAN EFECTIU 
PER A LA NOSTRA ACCIÓ SINDICAL

bLa nostra intervenció sindical en salut laboral ha d’integrar-se en el conjunt de 
l’acció sindical a l’empresa i ha de tenir en compte els objectius, les negociacions 
i les actuacions sindicals que es duguin a terme en altres àrees.

 Per aquest motiu, els temes que es tractin al CSS han de ser debatuts a les 
reunions de secció sindical o de comitè d’empresa, on cal decidir la prioritat 
dels temes, les estratègies i les actuacions que cal realitzar.

bAl CSS, cal portar-hi de manera preferent qüestions estructurals (gestió de la 
prevenció, avaluació de riscos, formació en prevenció, vigilància de la salut, 
etc.) i no només problemes concrets.

bÉs important establir la nostra interlocució en salut laboral amb la direcció de 
l’empresa i no amb els tècnics i tècniques de prevenció. El servei de prevenció 
ha de poder assessorar les parts, de manera que no hauria de formar part del 
CSS. Podem realitzar-li consultes quan sigui necessari.

bPerquè el CSS sigui efectiu,cal que les reunions no siguin gaire llargues. Es 
recomana també no fer un ordre del dia gaire extens i donar prioritat als elements 
estructurals de la prevenció que hàgim preparat prèviament. En cas de no 
arribar a un acord amb l’empresa, una vegada plantejats els nostres arguments, 
deixarem constància en acta de les posicions de les parts i valorarem fora de la 
reunió les actuacions que calgui realitzar. 

bCal tenir en compte que els delegats i delegades sindicals1 tenen dret a ser 
presents a les reunions del CSS, amb veu i sense vot (article 38 de l’LPRL). 

bÉs fonamental que els treballadors i treballadores coneguin les nostres 
actuacions, propostes i acords en matèria de salut laboral, de manera que cal 
integrar els comunicats corresponents en la política comunicativa de la secció 
sindical o del comitè d’empresa.

1 Delegats i delegades que representen la secció sindical d’acord amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS).
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Proposta de reglament del comitè de seguretat i salut 
de l’empresa

(nom de l’empresa)

Article 1. Objecte del reglament

Aquest reglament regula el funcionament intern del comitè de seguretat i salut (d’ara endavant, 
CSS), que és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de 
les actuacions de l’empresa ........................................ en matèria de prevenció de riscos laborals.

Aquest reglament s’acorda entre els delegats i delegades de prevenció i la representació de 
l’empresa. Per modificar-lo caldrà el vot favorable de cadascuna de les parts representades al CSS 
(empresa i representants dels treballadors i treballadores).

D’aquest reglament, se n’ha de lliurar una còpia a totes les persones membres del CSS, així com 
als representants unitaris del comitè d’empresa, els delegats i delegades sindicals i les persones 
treballadores que ho demanin per escrit.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Les normes de funcionament aquí descrites afecten de manera directa el CSS i els grups de 
treball que es constitueixin.

2. L’àmbit d’actuació del CSS, la seu del qual està ubicada al centre de treball situat a .................
................................, comprèn .............................. (indicar el centre o els centres de treball compresos 
en l’àmbit d’actuació del CSS).

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

— Cal determinar si l’àmbit d’actuació és un centre de treball o més, i identificar-
los expressament. Ens referim als centres de treball inclosos en la circumscripció 
electoral corresponent a les eleccions sindicals per les quals el comitè d’empresa 
i els delegats i delegats de prevenció adquireixen la seva representativitat.

— L’article 38 de l’LPRL permet constituir CSS intercentres, que, tanmateix, no 
pot anular el CSS que s’ha de constituir en representació de la circumscripció 
electoral.



Proposta de reglament intern del comitè de seguretat i salut 4

Article 3. Composició del CSS 

1. En la seva qualitat d’òrgan paritari i col·legiat de participació, el CSS ha d’estar format, d’una 
banda, pels delegats i delegades de prevenció, i, de l’altra, per representants de l’empresa, en 
nombre igual.

2. En cas que algun membre del CSS cessi en l’exercici de la seva activitat per causes justificades, 
abans de finalitzar el període corresponent, la part afectada ha de designar una altra persona 
representant.

3. Han d’exercir els càrrecs de president o presidenta i de secretari o secretària del CSS les 
persones triades per i entre els membres del CSS. S’han d’assignar de manera que un s’exerceixi 
per a la representació de l’empresa, i l’altre, per a la representació de les persones treballadores. 
Aquests càrrecs poden ser rotatoris i s’han d’acomplir per períodes anuals (tot i que les parts 
poden determinar altres períodes temporals).

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE
La rotació de càrrecs pot ser interessant en funció de les característiques de l’empresa, 
les forces sindicals que estan representades al CSS, els interessos sindicals, etc. També 
es poden acordar entre les parts altres períodes temporals que no siguin anuals.

4. A les reunions del CSS poden assistir amb veu i sense vot delegats i delegades sindicals, 
assessors i assessores sindicals, responsables tècnics del servei de prevenció, personal qualificat 
de l’empresa, personal tècnic especialitzat de qualsevol departament relacionat amb la prevenció 
i altres persones treballadores amb informació rellevant respecte de les qüestions concretes que 
s’hagin de debatre, sempre que ho sol·liciti alguna de les parts del CSS amb l’antelació suficient.

5. Els membres del servei de prevenció poden assistir a les reunions del CSS en la seva qualitat 
d’assessors d’empresa i de representants de les persones treballadores, sempre que siguin 
convidats per alguna de les parts del CSS.

6. El ple del CSS pot decidir la constitució de grups de treball o comissions de seguiment i fixar-ne 
les competències, la composició, la durada i les funcions. Els informes o les propostes d’aquests 
grups de treball han de ser aprovats pel ple del CSS.

Article 4. Competències i facultats del CSS

En la seva qualitat d’òrgan col·legiat de participació per a la consulta regular, el CSS té competències 
per participar en totes aquelles qüestions que estiguin relacionades amb la política de prevenció de 
riscos a l’empresa i, específicament, en les qüestions següents:

Competències:

— Participar en l’elaboració, la posada en pràctica i l’avaluació dels plans i els programes 
de prevenció de riscos de l’empresa. Per tant, al CSS s’han de debatre, abans de la 
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seva posada en pràctica i en relació amb la prevenció de riscos, els projectes en matèria 
de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, substàncies, 
productes o condicions de treball, l’organització i el desenvolupament de les activitats 
de protecció i prevenció a què es refereix l’article 16 de l’LPRL, així com la projecció i 
l’organització de la formació en matèria preventiva.

— Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos, i 
proposar a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

— Debatre i estudiar la identificació dels riscos que han de ser objecte d’anàlisi i control, 
establint criteris i procediments d’avaluació i de seguiment.

— Participar en els procediments, les instruccions, els continguts i l’organització de les 
activitats d’informació i formació de les persones treballadores en matèria de seguretat i 
salut.

— Participar en la planificació dels estudis per definir els riscos de cada lloc de treball i 
proposar el sistema, els mitjans i les actuacions de prevenció i protecció necessàries.

— Informar periòdicament el personal sobre les activitats realitzades en matèria de seguretat 
i salut.

— Participar en el disseny de programes de vigilància de la salut adaptats als riscos i l’avaluació 
dels seus resultats amb les limitacions previstes en l’article 22.4 de l’LPRL.

— Conèixer l’eficàcia de l’activitat preventiva i promoure millores amb propostes.

— Promoure i participar en les investigacions sobre els incidents, els accidents de treball i les 
malalties professionals que es produeixin.

— Controlar i instar l’empresa al compliment de la normativa de prevenció i de l’article 24 de 
l’LPRL.

Per a l’exercici d’aquestes competències, el CSS ha de disposar d’aquestes facultats:

— Conèixer i valorar el pla de prevenció de l’empresa.

— Conèixer i valorar la memòria i la programació anual del servei de prevenció.

— Conèixer l’avaluació de riscos, els informes i les mesures que cal aplicar, tant les implantades 
per l’empresa com les proposades pel servei de prevenció.

— Conèixer els canvis o les reformes en edificis i instal·lacions de l’empresa.

— Conèixer els equips de protecció individual (EPI) que s’utilitzen als diferents llocs de treball.

— Rebre informació de les matèries següents:

a) Accidents sense baixa

b) Accidents amb baixa

c) Malalties professionals

d) Informes sobre mesuraments d’higiene ambiental 

— Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos als centres de treball i 
realitzar les visites que s’estimin oportunes.

— Accedir a tota la documentació existent a l’empresa sobre qüestions relacionades amb les 
condicions de treball i els seus riscos per a la salut, i a qualsevol altra que sigui necessària 
per al compliment de les seves funcions.
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— Conèixer i analitzar els danys produïts a la salut i a la integritat física dels treballadors i 
treballadores, a fi de valorar-ne les causes i proposar les mesures preventives oportunes.

— Conèixer els estudis epidemiològics de la vigilància de la salut i les conclusions dels 
informes referits a les adaptacions individuals dels llocs de treball, i disposar de tota 
aquesta documentació, amb les limitacions, però, que estableix l’article 22.4 respecte de 
l’accés a la informació mèdica de caràcter personal.

— Col·laborar i acompanyar la Inspecció de Treball i Seguretat Social en les seves visites als 
centres, i formular-li les observacions que estimi oportunes.

— Poder disposar, aquells membres del CSS que la demanin, de tota la informació de manera 
documentada, amb còpia integra dels documents.

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE
Convé pactar, quan sigui sindicalment convenient, una periodicitat raonable per a 
cadascuna de les informacions i documentacions que l’empresa ha de facilitar al CSS, 
en funció de les característiques i les dimensions de l’empresa.

Article 5. Funcions del president o presidenta

Les funcions del president o presidenta del CSS són les següents:

— Realitzar les convocatòries, incloent-hi l’ordre del dia, de les sessions ordinàries i 
extraordinàries, i suspendre-les per causes justificades, tot proposant una altra data per a 
la seva celebració. Ha de fixar l’ordre del dia tenint en compte les propostes formulades per 
les persones membres del CSS amb antelació a la convocatòria.

— Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats.

— Posar en coneixement del secretari o secretària totes les notificacions que es rebin, tant si 
es tracta de temes que requereixin la intervenció immediata del CSS, com si són temes que 
s’hagin de tractar en el ple següent.

— Coordinar les activitats del CSS i adoptar totes les mesures que calgui per garantir-ne el 
funcionament correcte.

— Vetllar perquè el funcionament intern del comitè s’ajusti a les normes que el regeixen.

— Adoptar les mesures necessàries per a la deguda tramitació dels acords del CSS.

— Exercir totes les funcions inherents a la seva condició, determinada en la normativa 
d’aplicació.

En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president o presidenta ha de ser 
substituït per una altra persona, concretament, aquella que acordi el CSS entre els seus membres.

Article 6. Funcions del secretari o secretària

El secretari o secretària és l’òrgan de suport tècnic i administratiu del CSS. Les seves funcions són 
les següents:



Proposta de reglament intern del comitè de seguretat i salut 7

— Assistir a les reunions, confeccionar les actes del CSS i remetre’n còpia a totes les persones 
que el componen.

— Expedir certificats de les consultes, els dictàmens i els acords adoptats.

— Rebre totes les informacions, dades, escrits i documents dirigits al CSS.

— Portar un registre d’entrades i sortides.

— Acomplir, en general, totes les funcions que siguin inherents a la condició de secretari o 
secretària i qualsevol altres que li siguin atribuïdes pel ple del CSS.

En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el secretari o secretària ha de ser 
substituït per una altra persona, concretament, aquella que acordi el CSS entre els seus membres.

Article 7. Funcions i competències de les persones membres del CSS

Els delegats i delegades de prevenció, així com la representació de l’empresa, han de tenir les 
competències i les facultats reconegudes per l’LPRL.

Correspon a les persones membres del CSS:

— Rebre amb una antelació mínima de quinze dies laborals la convocatòria amb l’ordre del 
dia de les reunions.

— Disposar de la informació i la còpia íntegra de la documentació referida als temes inclosos 
en l’ordre del dia amb la mateixa antelació assenyalada anteriorment.

— Participar en els debats, efectuar propostes i plantejar mocions.

— Conèixer els antecedents, les dades i la informació que sigui necessària per al seguiment 
dels acords i per al compliment de les funcions encomanades.

— Exercir el seu dret a vot i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen, quan 
així ho considerin necessari.

— Sol·licitar assessorament tècnic en matèria de salut laboral, mitjançant la consulta amb 
experts o professionals.

— Acomplir totes les funcions inherents a la seva condició que emanen de la normativa legal.

— Proposar la inclusió, en l’ordre del dia de les reunions, dels assumptes que es consideri 
oportú tractar.

— Formular precs i preguntes.

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

Convé pactar entre les parts un termini mínim per rebre la convocatòria i la documentació 
corresponent a cada reunió del CSS. Pot ser de quinze dies o inferior. En tot cas, cal tenir en 
compte que és necessari un termini suficient per poder analitzar la documentació rebuda per 
a un bon desenvolupament i funcionament del CSS.

En relació amb la possibilitat d’exercir el vot, cal tenir en compte la seva composició paritària i 
la posició que puguin tenir els diferents delegats o delegades de prevenció. En tot cas, és una 
opció adequada per poder deixar constància de la nostra posició davant de l’empresa i de les 
persones treballadores, a qui podem comunicar el sentit de la nostra votació amb arguments.
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Article 8. Convocatòries i reunions

1. El CSS ha d’actuar en ple.

2. Les reunions ordinàries han de tenir una periodicitat mínima trimestral.

3. La convocatòria de reunió ordinària s’ha de fer amb una antelació mínima de quinze dies laborals 
i, preferentment, per correu electrònic. En cas de suspendre-la ha de ser per causes justificades i 
s’ha de proposar una nova data. En la convocatòria ha de constar l’ordre del dia, que s’ha d’enviar 
a cada persona que forma part del CSS, així com la resta de documentació pertinent.

4. Per constituir vàlidament el CSS, així com per tenir el quòrum necessari per a les reunions 
ordinàries i extraordinàries, es requereix com a mínim la presència de la meitat dels membres de 
cada part, incloent-hi la presidència i secretaria del CSS.

5. Els acords del CSS s’han d’adoptar per majoria simple.

6. Els acords que s’adoptin en el si del CSS són vinculants per a ambdues parts.

7. L’empresa,a cada reunió del CSS, ha de presentar un informe que inclogui, com a mínim, el 
següent:

a) Nivell d’aplicació dels assumptes tractats a les reunions anteriors i actualització del pla de 
prevenció.

b) Resum d’actuacions realitzades en relació amb la vigilància de la salut.

c) Evolució de la sinistralitat referida a accidents, incidents i malalties professionals. 
Investigacions dutes a terme.

d) Notificació de les substàncies, maquinàries i equips tecnològics que es vulguin incorporar 
a l’activitat productiva.

e) Notificació de les mesures organitzatives que es vulguin implantar que afectin les 
competències del CSS.

f) Altres temes sol·licitats per escrit pels membres del CSS amb l’antelació suficient.

8. El CSS s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos següents:

— Quan hi hagi un accident greu o mortal, quan es produeixi un incident amb riscos greus 
o quan existeixin indicis de risc que aconsellin l’adopció de mesures urgents o denúncies 
greus que afectin la salut laboral. La convocatòria s’ha de realitzar en un termini immediat, 
que no pot ser superior a tres dies des de l’accident, incident, risc o denúncia.

— Quan es produeixin canvis normatius que imposin terminis d’implementació urgents. El 
termini per realitzar la reunió dependrà de la urgència que impliqui la nova normativa.

— A proposta d’una tercera part dels membres i sempre que la sol·licitud inclogui els assumptes 
que s’han de tractar, la reunió s’ha de fer dins els set dies següents a la sol·licitud.

La convocatòria de la reunió extraordinària s’ha de fer igual que l’ordinària.
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Article 9. Actes

1. El secretari o secretària ha d’estendre acta de cada reunió, ordinària i extraordinària, en la qual 
cal especificar les persones assistents, l’ordre del dia, les circumstàncies del lloc i el temps en què 
s’ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. En 
cas de discrepàncies sobre algun dels punts tractats a la reunió, cada part pot deixar constància 
de la seva posició.

2. En l’acta ha de constar, si així ho demanen els respectius membres del comitè, el vot favorable 
o contrari als acords adoptats, l’abstenció i els motius que ho justifiquen. Així mateix, qualsevol 
persona té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que, 
en el cas de ser extensa, aporti el text que s’hi correspon. El text s’ha d’incloure en l’acta o s’hi ha 
d’adjuntar, fent-hi constar aquesta circumstància.

En cas de propostes realitzades per la part social que no siguin acceptades per la representació de 
l’empresa, l’acta ha de recollir la justificació d’aquesta negativa.

3. Els esborranys de les actes han de ser enviats a les persones membres del CSS en el termini 
màxim de deu dies des de la celebració de la reunió, i aquestes disposen d’un termini de quinze 
dies per presentar les esmenes que estimin oportunes.

4. L’acta s’ha d’aprovar i signar abans de la següent reunió del CSS o, en cas que no es pugui i de 
manera excepcional, a la propera reunió del CSS.

5. Totes les actes del CSS aprovades i signades s’han de publicar al tauler d’anuncis, físic i/o 
digital, del mateix CSS.

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

A l’hora de pactar el termini per realitzar propostes sobre l’esborrany de l’acta proposada 
pel secretari o secretària, cal tenir en compte la dedicació que els delegats i delegades de 
prevenció poden realitzar. En tot cas, recomanem no posposar l’aprovació de les actes més 
enllà de la propera reunió del CSS. 

No és necessari fer actes gaire extenses: és suficient que hi constin les nostres propostes, 
l’argumentació de les parts, els acords i els desacords.

És important que el CSS doni a conèixer les actes a les persones treballadores. En cas que 
l’empresa no disposi de tauler d’anuncis, es pot utilitzar qualsevol altre mitjà que garanteixi 
l’accés de les persones treballadores al contingut de les actes.

Article 10. Relació del CSS i els treballadors i treballadores

— El CSS ha de disposar d’un tauler d’anuncis propi o una eina digital assimilable.

— Totes les convocatòries i les actes del CSS s’han de donar a conèixer entre els treballadors 
i treballadores mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis del CSS perquè puguin fer 
arribar les seves propostes i opinions.
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— Qualsevol treballador o treballadora o grup de treballadors i treballadores que considerin 
lesionats els seus drets en temes de seguretat i salut laboral, poden comunicar-ho, per 
escrit, a qualsevol persona membre del CSS. Totes les reclamacions han de ser valorades 
en el si del ple del CSS.

— Els treballadors i treballadores poden sotmetre a la consideració del CSS qualsevol iniciativa 
encaminada a millorar les seves condicions de treball o sobre qualsevol altra matèria de 
competència del CSS. El procediment que cal seguir ésel mateix que l’establert per a les 
reclamacions.

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE

El tauler d’anuncis pot ser físic o digital. En cas que l’empresa no disposi de tauler d’anuncis, 
es pot pactar qualsevol altre mitjà que garanteixi l’accés de les persones treballadores al 
contingut de les actes. En tot cas, és important que el CSS doni a conèixer les actes a les 
persones treballadores.

Article 11. Règim supletori

Per a tot allò que no disposi aquest reglament, cal aplicar la normativa vigent en matèria de seguretat 
i salut en el treball.

Article 12. Tribunal Laboral de Catalunya

En cas de desacords, ambdues parts acorden sotmetre’s expressament als tràmits de conciliació 
i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. Així mateix, acorden sotmetre’s expressament a 
la Comissió Tècnica de Seguretat i Salut Laboral de l’esmentat Tribunal a fi que aquest emeti 
l’informe corresponent. Aquest informe potser assumit com a vinculant per ambdues parts si així 
ho decideixen per acord.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest reglament entra en vigor des de la data de la seva aprovació definitiva pel CSS.

_______________, ________de/d’ _________de 20__



Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte 
amb la secció sindical o amb les delegades i delegats de 

CCOO a la teva empresa. 

933 100 000
consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat

http://consulta.ccoo.cat

