
28 d’Abril 2022

La prevenció en el centre de la recuperació

Fer de la salut laboral un dret fonamental

Després de dos anys de pandèmia per la covid-19, s’ha posat de manifest que la salut pública i la salut laboral han d’anar de la mà. Ha 
quedat palès que garantir les condicions de seguretat i salut en els centres de treball ha estat una de les claus per contenir i controlar la 
transmissió de virus en el conjunt de la societat.

És el moment de començar a avaluar els efectes que en termes de salut està tenint aquest drama. Més d’11 milions de contagis i de 
100.000 morts a Espanya, i més de 2.511.507 contagis i 26.955 persones mortes a Catalunya des de l’inici de la pandèmia, són la 
demostració més visible de la dimensió del problema, però a mesura que passa el temps van aflorant altres qüestions a afrontar, com les 
derivades dels casos de covid persistent, amb conseqüències laborals per als qui la pateixen, i que exigeixen de polítiques de prevenció i 
de seguretat social específiques que encara no s’estan desenvolupant. I romanen pendents altres qüestions, com el fet que la covid-19 
continua sense ser inclosa en el llistat de malalties professionals, la qual cosa comporta que moltes treballadores i treballadors quedin 
desemparades i sense la prestació que mereixen.

La pandèmia també ha servit per posar el focus sobre el greu deteriorament de la salut mental en la nostra societat. Els sindicats ja fa 
temps que denunciem com la precarietat i la deterioració de les condicions de treball estan afectant la salut de la població treballadora. 
Les patologies derivades de l’exposició als riscos psicosocials no es consideren malaltia professional i els trastorns mentals pràcticament 
no es notifiquen com a accident de treball. Així doncs, esdevé imprescindible i urgent desenvolupar una legislació específica i alhora 
impulsar polítiques públiques per tal d’afrontar aquest problema de primer ordre. Els serveis públics de salut han d’impulsar més 
diagnòstics de sospita quan arriben a les seves consultes patologies susceptibles de ser d’origen professional.

A Catalunya, els accidents de treball amb baixa van augmentar el 2021 un 21,04 % respecte l’any anterior, com calia esperar després 
d’un 2020 en què van disminuir un 24,54 % per la frenada de l’activitat productiva a causa de l’inici de la pandèmia. Si bé la incidència 
del conjunt dels accidents de treball es manté en valors inferiors a l’etapa prepandèmia, la mortalitat en el treball ha crescut respecte el 
2019, tant en nombre d’accidents de treball com en la seva incidència. No ens podem resignar a comptabilitzar més de 90.000 accidents 
de treball i prop de 70 morts a l’any. Costa molt digerir com any rere any continuen produint-se morts per causes fàcilment prevenibles i 
evitables com les caigudes en altura i atrapaments. En aquest moment en què l’activitat sembla que torna a rellançar-se gràcies, en part, 
a la posada en marxa dels projectes associats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, molts d’ells destinats a sectors amb alta 
sinistralitat, és essencial que el procés vagi acompanyat d’un impuls de polítiques públiques adequades en matèria de prevenció de riscos 
laborals, així com d’un augment de l’activitat inspectora.

El subregistre de malalties professionals s’ha intensificat durant el període de pandèmia. Els escassíssims 2.274 comunicats per malaltia 
professional a Catalunya durant el 2021 ens retrotreuen a nivells de notificació de 2017. El procediment de notificació i registre és 
absolutament inoperant, priva les persones treballadores del reconeixement de l’origen laboral de la seva malaltia i de l’accés a les 
prestacions a les quals tenen dret, a més de tenir un impacte negatiu en la prevenció perquè el que no es registra no existeix i, per tant, 
no es preveu. Tanmateix, si en alguna de les patologies és especialment sagnant aquesta infradeclaració, és en la dels càncers d’origen 
laboral. El 2021 només s’han comunicat a Catalunya 8 parts de malaltia professional per agents cancerígens. I això quan les estimacions 
més prudents eleven a més de 10.000 casos anuals de càncer per exposicions laborals a Espanya.

Dia Mundial de la Seguretat
i la Salut en el Treball



Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball28 d’Abril 2022

La prevenció en el centre de la recuperació
Fer de la salut laboral un dret fonamental

Capítol a part és la situació de l’amiant, un cancerigen que fa vint anys que està prohibit i que continuarà causant malaltia i mort mentre 
no s’elabori una estratègia estatal per erradicar-lo. L’eliminació d’amiant associada als projectes de rehabilitació d’edificis per a la millora 
de la seva eficiència energètica és un primer pas, però es fan necessàries línies específiques de finançament per erradicar definitivament 
l’amiant del nostre país. Hem de recordar que els poders públics espanyols tenen un deute amb les persones que van emmalaltir per 
l’amiant en temps en els quals, malgrat conèixer els seus efectes mortals, no se’n va prohibir l’ús. Per això, cal aprovar el fons de 
compensació de les víctimes de l’amiant i donar cobertura a les exposicions laborals, familiars i ambientals, deslliurant-los del calvari 
administratiu i judicial al qual actualment es veuen sotmesos per tal de poder ser indemnitzats pels seus danys.

En el que portem de legislatura, el Govern, juntament amb els agents socials, hem escomès polítiques i canvis legislatius per afrontar els 
desafiaments de la pandèmia i de la precarització del sistema de relacions laborals. Els ERTO, les pujades d’SMI, la Llei rider, la Llei del 
treball a distància i, sobretot, la reforma laboral, han suposat un gir significatiu en les polítiques sociolaborals. La reducció de la 
temporalitat que ja s’apunta en els primers mesos de vigència de la reforma laboral serà sens dubte un vector de millora dels indicadors 
de salut i seguretat en el treball. És una realitat que la precarietat laboral mata i que s’han fet passos importants per acabar amb ella, però 
si no s’impulsen polítiques decidides en matèria de prevenció de riscos, si no es converteix en una de les prioritats del Govern de coalició i 
del Govern de la Generalitat, aquestes millores poden veure’s anul·lades.

En aquest context, el Govern espanyol ha d’obrir una taula de diàleg social per posar el focus en la prevenció de riscos laborals i en les 
condicions de salut i seguretat en els centres de treball. És necessari repensar el model de gestió preventiva en les empreses i enfortir els 
organismes amb competències en matèria de seguretat i salut en el treball.

Són necessaris canvis legislatius per a interioritzar la prevenció en el si de les empreses, amb la finalitat de gestionar la prevenció de 
manera eficaç, així com revertir les normes que van permetre assumir la prevenció a la part empresarial en les empreses amb plantilles 
de fins a 25 persones, millorar la qualitat de les activitats preventives (tant tècniques com de vigilància de la salut), incorporar la 
perspectiva de gènere i abordar els riscos derivats de les noves formes d’organització del treball (digitalització, intel·ligència artificial, 
teletreball, treball en plataformes), especialment el seu impacte en els riscos psicosocials, així com els riscos derivats dels efectes que té 
el canvi climàtic per a la salut de les treballadores i treballadors. Cal ampliar els recursos humans i materials de la Inspecció de Treball i 
dels organismes tècnics com l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), i el 
Servei de Coordinació d’Actuacions de Salut Laboral, que depèn del Departament de Salut. També cal una fiscalia que abordi amb més 
intensitat la seva acció en els delictes de risc i de danys a la salut de treballadors i treballadores. Tampoc no pot faltar la creació del 
delegat o delegada de prevenció territorial i/o sectorial per a totes aquelles empreses que no disposen de representació sindical. S’han 
d’incorporar a l’ordenament espanyol directives com les de cancerígens o de radiacions ionitzants sense rebaixar els nivells de protecció 
vigents a Espanya i sense incomplir els períodes màxims de trasposició, com passa ara. Cal actualitzar el quadre de malalties 
professionals i canviar el seu sistema de notificació per un altre de més operatiu.

Actualment, estem immersos en el desenvolupament de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, en la qual els 
sindicats tenim com a prioritat que es garanteixin entorns laborals segurs i lliures de riscos i que l’Administració desenvolupi millors 
mecanismes d’inspecció pública de la qualitat preventiva que es realitza a les empreses de Catalunya, amb la finalitat d’aconseguir el 
màxim impacte possible en la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball i en la reducció de la sinistralitat.

En definitiva, necessitem situar la prevenció de riscos laborals en el centre de la recuperació i a les persones en el centre de totes les 
polítiques laborals. Perquè la salut és un dret fonamental també en el treball.


