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ENQUESTA ELABORADA
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D’ISTAS

ENQUESTA A DELEGADES I 
DELEGATS DE PREVENCIÓ (DDP)

 L’objectiu de l’enquesta és recollir de 
manera sistemàtica i periòdica dades 

sobre la qualitat de la gestió 
preventiva dels riscos laborals a 

aquelles empreses de Catalunya on 
CCOO té representació sindical.

Es tracta d’una enquesta que recull informació 
sobre dos conjunts d‘indicadors fonamentals per 
a la valoració de la qualitat de l’activitat preventi-
va:

■ La gestió i les activitats preventives que realit-
zen les empreses. 

■ La possibilitat que tenen les persones que exer-
ceixen la representació dels treballadors i treba-
lladores, específica en salut laboral, per exercir les 
seves funcions i els seus drets.

La recollida d’informació mitjançant la metodo-
logia d’enquesta dirigida a actors tan fonamen-
tals per a la prevenció de riscos laborals com són 
els delegats i delegades de prevenció permet 
sistematitzar l’anàlisi de la realitat preventiva de 
cada empresa des del seu punt de vista. D’aques-
ta manera, es crearà una nova font de dades de 
qualitat. 

VISITA LA PÀGINA
DE SALUT LABORAL DE CCOO
DE CATALUNYA:

Les dades serviran per valorar la realitat preventi-
va a diferents segments del teixit productiu, 
obtenint una visió d’aquesta realitat en un 
moment determinat i permetent un seguiment 
a través del temps.

La informació que s’obtingui serà útil per a dife-
rents públics, per exemple: 
 
■ A les mateixes persones enquestades, perquè  
constitueix una eina per sistematitzar la seva 
anàlisi de la realitat preventiva a la seva empresa, 
que podran utilitzar per millorar la seva tasca de 
representació.

■ Al conjunt de la societat, als agents socials i a 
l’autoritat laboral. L’enquesta proporcionarà 
informació que complementarà l’actual sistema 
d’informació en salut laboral, aportant informa-
ció rellevant per provenir de l’RLT, que coneix de 
primera mà la gestió preventiva i les opinions del 
personal.

■ Al mateix sindicat, que podrà, per exemple...

 ▶ Contribuir a la capacitat propositiva dels 
delegats i delegades de prevenció de CCOO, en 
l’exercici dels seus drets.

 ▶ Millorar la capacitat de seguiment de la 
realitat preventiva en sectors i territoris, i així 
permetre prendre decisions que responguin a 
preocupacions emergents d’interès sindical.

 ▶ Afinar les estratègies de suport sindical a 
la  intervenció dels nostres delegats i delegades 
de prevenció en la millora de les condicions de 
treball.

En resum, l’enquesta recull informació de quali-
tat proporcionada pels nostres delegats i delega-
des de prevenció per reforçar l’estratègia sindical 
en salut laboral que estem sostenint des de les 
diferents estructures del sindicat i, des d’allà, 
assenyalant les seves greus deficiències. Les 
dades generades per l’enquesta permetran apro-
fundir en l’anàlisi del funcionament del sistema 
preventiu per denunciar deficiències i per elabo-
rar propostes i identificar eixos d’intervenció 
prioritària.

Com pots participar en aquesta 
enquesta: 
■ Per participar-hi, has d’haver rebut una 
invitació, amb un enllaç.  
 
■ L’enquesta està dirigida exclusivament a 
delegades i delegats de prevenció de CCOO 
a Catalunya.

■ Si tens aquest perfil i encara no has rebut 
la invitació, demana-la a la persona respon-
sable de la teva organització federativa o 
territorial.

■ Las respostes enviades per altres persones 
no seran tingudes en compte.

https://www.ccoo.cat/salut-laboral/

