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Qualsevol definició d’entorn de treball saludable, ha 
d’ajustar-se a la definició de salut de l’OMS: “Un estat de 
complet benestar físic, mental i social, i no la simple absència 
de la malaltia. ” Les definicions d’entorn de treball saludable 
han evolucionat enormement durant les últimes dècades. 

Hem vist com han anat ampliant el seu enfocament i incorporant nous elements 
al concepte, en el qual no solament es preveu l’ambient físic del treball (en 
l’esquema tradicional de la salut i seguretat ocupacionals, que consideren els 
riscos físics, químics, biològics i ergonòmics), sinó que han inclòs hàbits de salut 
(estils de vida); factors psicosocials (organització del treball i cultura de treball); i 
establit nexes amb la societat, i amb tot el que puga tindre un profund efecte en la 
salut dels treballadors i treballadores. 

Els empresaris i empresàries juntament amb les persones treballadores i la 
societat en conjunt han de fer un gran esforç per a millorar la salut i el benestar 
laboral, establint els mitjans per a arribar a condicions adequades, com ara

–Millores en l’organització del treball i en l’entorn laboral, flexibilitzant els 
horaris i els llocs de treball; permetent la participació dels i les treballadores 
en l’organització del treball i de l’entorn de treball i oferint oportunitats per a 
l’aprenentatge permanent. 

–Promoció de la participació de les persones treballadores en activitats 
saludables facilitant-los sales per a reunions de caràcter social i un entorn de 
treball psicosocial propici. 

La promoció de la salut en el lloc de treball va més enllà dels requisits legals; 
es basa en accions voluntàries per ambdues parts, contribueix perquè les 
persones treballadores se senten més bé i més sans, cosa que es tradueix en un 
descens important d’absentisme, major motivació, millora de la productivitat...  
i solament pot tindre èxit si s’integra com un component permanent en tots els 
processos empresarials.

Les condicions òptimes de treball es basen en una cultura saludable que, 
primer de tot, requereix una gestió dels riscos adequada.

 
Un entorn de treball saludable és 
aquell en el qual els treballadors 
i caps col·laboren en un procés 
de millora contínua per promoure 
i protegir la salut, la seguretat i 
el benestar dels treballadors i la 
sustentabilitat de l’ambient de treball 
sobre la base de:

•	 La salut i la seguretat 
relatives a l’espai físic  
de treball. 

•	 La salut, la seguretat i 
el benestar concernents 
al medi psicosocial del 
treball incloent-hi la seua 
organització i la cultura de 
l’ambient de treball. 

•	 Els recursos de salut 
personals en l’espai de 
treball. 

•	 Les formes que la comunitat 
busca millorar la salut dels 
treballadors, les seues 
famílies i altres membres  
de la comunitat.

(Definició d’entorn de treball saludable 
de l’OMS.)

Comença una nova campanya de l’Àrea 
de Salut Laboral de la Intersindical 
per a l’any 2012:
 
Per un treball saludable:
 

MOU-TE!

 No gires el cap, ACTUA!

Amb aquesta campanya volem 
sensibilitzar a totes les treballadores 
i treballadors de com és d’important 
per a la nostra salut treballar en 
condicions segures i saludables. 
Perquè la prevenció és tasca de totes 
i tots.

Per a saber-ne més

http://osha.europa.eu/es/
http://ec.europa.eu/social/
http://whqlibdoc.who.int/
http://ec.europa.eu/healtheu/
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            MEDI AMBIENT

La política de l’aigua en la pròxima 
legislatura

PACO SANZ* 
El model de desenvolupament  
econòmic, hui en crisi, és un model 
depredador de recursos i del territori. 
Respecte a la política de l’aigua, ha 
suposat un creixement desorbitat de 
les demandes tant agrícoles –nous 
regadius, transformacions de terrenys, 
política agrària europea...–, com  
urbanes –projectes urbanístics  
salvatges que preveuen grans  
creixements de la població, allau  
d’urbanitzacions i de segones  
residències amb piscines i jardins, 
camps de golf...–, en un context polític  
i legal de permissivitat i promoció  
institucional de les grans obres  
hidràuliques. El resultat ha sigut la  
sobreexplotació i degradació de les 
aigües superficials i subterrànies i els 
ecosistemes que en depenen.

Aquest desequilibri entre oferta  
i demanda d’aigua s’agreujarà en el 
futur com a conseqüència del canvi 
climàtic. Cal, per tant, prendre mesures 
immediates en la línia de la nova  
cultura de l’aigua:
•	Recuperació	del	caràcter	de	 
patrimoni ecosocial de l’aigua, amb  
una gestió guiada per l’interés comú.

•	Recuperació	del	bon	estat	dels	rius,	
zones humides, aqüífers i aigües  
litorals, única garantia a llarg termini 
per a poder disposar d’aigua de bona 
qualitat i en quantitat suficient per als 
usos humans.
•	Decidida	gestió	de	la	demanda	
d’aigua, amb un control efectiu dels 
usos privatius de l’aigua i l’aplicació del 
principi de recuperació dels costos de 
satisfer aquests usos, incloent-hi els 
costos ambientals.
•	Aplicació	del	principi	de	prevenció	
en la planificació hidrològica, tenint en 
compte les conseqüències del canvi 
climàtic i la reducció de precipitacions 
que ja s’ha registrat durant els darrers 
25 anys.
•	Promoció	i	garantia	de	la	
transparència i la participació ciutadana 
efectiva en la planificació i la gestió  
de l’aigua. 

El panorama que s’obri en la pròxima 
legislatura no és menys obscur. Per 
això, és important unir els esforços  
des de la societat civil i des de les  
institucions de representació ciutadana 
per avançar cap a una nova cultura de 
l’aigua i un nou model socioeconòmic 
respectuós amb la natura i les  
persones. 
És urgent, per tant, posar en marxa, 
entre altres propostes, les següents:
•	Aprovar	un	nou	pla	de	conca	del	 
Xúquer que estiga elaborat d’acord  
amb els principis rectors de la  
protecció ambiental, la prevenció del  
deteriorament, la recuperació dels  
costos i la participació ciutadana  
establits per la directiva marc de  
l’aigua.
•	Establir	i	garantir	el	compliment	dels	
règims de cabals ecològics per als  
nostres rius, zones humides i aigües  
de transició, així com de reserves  
ambientals en els aqüífers, que  
n’asseguren la recuperació i la bona salut. 
•	Adequar	i	garantir	el	 
subministrament d’aigua de boca  
sobre la base de les necessitats 
reals de la població enfront de 
l’expansió urbanística desmesurada 
i desgavellada que ha tingut lloc en 
aquests últims anys.
•	Optar	per	una	gestió	pública	de	
l’aigua que incloga el cicle integral de 
l’aigua i eradicar-ne la privatització  
i mercantilització creixent. 

*Portaveu del col·lectiu Xúquer Viu.

Cal recuperar el caràcter de 
patrimoni ecosocial de l’aigua 
amb una gestió guiada per 
l’interés comú.
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Anàlisi dels riscos a la central nuclear 
de Cofrents, a partir de Fukushima

MEDI AMBIENT

JOSÉ JUAN SANCHIS*
L’11 de març de 2011, va tindre lloc un 
gran terratrémol, seguit d’un  
enorme tsunami al Japó, que afectà, 
entre altres instal·lacions, la central 
nuclear de Fukushima, composta de  
sis reactors, i que va ocasionar  
l’accident nuclear més greu de la  
història, després del de Txernòbil.  
Sobre aquest accident, que ja semblà 
molt greu a la primeria, van eixint cada 
cert temps nous estudis, així com  
informació antiga, però que l’empresa 
propietària de la central, TEPCO,  
i el govern nipó mateix havien ocultat, 
i que demostren que l’accident va ser 
pitjor i més greu que el de Txernòbil  
en alguns aspectes. També han 
aparegut estudis sobre la causa de 
l’accident que proven que la indústria 
nuclear japonesa, malgrat ser 
considerada com de les més rigoroses i 
garantistes del món, va menysprear la  
probabilitat que ocorregueren  
esdeveniments catastròfics per damunt 
de la base del disseny de la central.  
Per exemple, la central tenia una  
barrera contra els tsunamis, però van 
considerar que amb una alçada de 6 
metres i escaig n’hi havia prou per a 
aturar qualsevol tsunami amb una  
probabilitat raonable d’ocórrer, però  
el de l’11 de març va assolir una alçada 
de 14 metres. També tenien sistemes 
d’alimentació elèctrica  
independents per al cas d’un tall de 
l’alimentació elèctrica exterior, però 
només perquè funcionara unes  
quantes hores, perquè van considerar 
que més enllà d’aquest temps  
qualsevol avaria ja estaria arreglada,  
i van tardar uns quants dies a  
restablir-la, i de forma limitada, amb  
la conseqüència que en el primer dia de 
l’accident ja es van fondre els nuclis de 
tres dels reactors de la central, la pitjor 
de les situacions possibles.

Tot plegat, l’accident de  
Fukushima va fer palés que amb les 
mesures de seguretat adoptades  
actualment les centrals no estaven 
lliures de patir successos, que per més 
que tinguen poca probabilitat d’ocórrer, 
poden succeir. Arran d’això, els  
diferents països que tenen centrals  
nuclears van iniciar una sèrie de proves 
per comprovar si aquestes són segures 

enfront de successos “extraordinaris”. 
Ací aquests stress tests s’han fet de 
manera coordinada a tota la UE.  
L’informe definitiu l’ha de lliurar el CSN 
abans de cap d’any, però ja se’n  
coneixen alguns resultats provisionals  
i la mecànica de la realització.

La primera cosa que crida  
l’atenció és que els encarregats de fer 
les proves són els mateixos tècnics de 
les centrals, que tenen grans interessos 
que els resultats siguen bons perquè 
les centrals seguisquen funcionant, 
raó per la qual els resultats ja són 
qüestionables. La cosa lògica hauria 
sigut que se n’haguera ocupat un grup 
d’experts extern. 

La segona és que només analitzen 
l’impacte de successos naturals, i no hi 
inclouen, encara que el Congrés ho ha 
demanat expressament, els impactes 
de sabotatges, atacs terroristes, etc.

I centrant-nos en el cas de Cofrents, 
l’informe considera que no hi ha perill 
per a les instal·lacions en cas de 
terratrémol ni inundacions, i això és 
molt qüestionable. Se suposa que la 
central està preparada per a resistir 

terratrémols que produïsquen una 
acceleració del terreny de 0,28 vegades 
la de la gravetat (0,28 g). No obstant 
això, aquest mateix any, el terratrémol 
de Llorca, que no hi és massa lluny, 
va arribar a una acceleració punta 
de 0,367 g i tingué una intensitat de 
VII en l’escala Mercalli. I hi ha altres 
terratrémols històrics molt més 
propers: en 1396 a Tavernes de la 
Valldigna, intensitat VIII-IX; en 1644  
a Muro d’Alcoi, intensitat VIII, i en 1744 
a Montesa, intensitat IX. A més Cofrents 
està construïda damunt d’un antic 
volcà, i algunes roques volcàniques 
transmeten molt bé les vibracions. 

Quant a  les inundacions l’informe 
conclou que no hi ha perill ni tan sols 
en cas de trencament de les preses 
d’Alarcón o de Contreras, que es troben 
situades aigües amunt de la ubicació 
de la central. El CSN els ha reclamat ja 
que també hi han d’incloure l’escenari 
del trencament simultani d’ambdues 
preses, però, a part d’aquesta qüestió, 
cal recordar que ja en 1982, durant la 
pantanada de Tous, aquesta zona va 
rebre pluges de més de 1.000 L/m2, 
que l’emplaçament de la central quedà 
aïllat per les inundacions i que diversos 
treballadors de la central, que s’estava 
construint aleshores, van morir quan la 
inundació va arrossegar el microbús en 
què viatjaven.

*Portaveu Tanquem Cofrents

Les mesures de seguretat 
poden patir successos, que 
per més que poc probables, 
poden succeir



QUADERNS DE SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT / DESEMBRE 2011 / 5

PEDRO	CIFUENTES*
Segons els anuaris estadístics que 
publica	la	DGT	i	l’Institut	Nacional	de	
Seguritat i Higiene en el Treball 
(INSHT), quatre de cada deu morts 
per accident laboral s’esdevenen en 
desplaçaments amb vehicles. El binomi 

format pels accidents de trànsit i els 
accidents laborals suposa un greu 
problema de seguretat en el treball.
Dins	el	marc	dels	accidents	

laborals que es produeixen per la 
conducció de vehicles, podem distingir 
els anomenats accidents en missió, 

que són aquells que ocorren en els 
desplaçaments duts a terme durant la 
jornada laboral, en el compliment del 
treball, com pot ser el cas del transport 
per carretera, o quan la persona 
treballadora porta a cap els encàrrecs 
encomanats per l’empresa, siga amb 
el vehicle de l’empresa o siga amb el 
vehicle propi. Té presumpció  
iuris tantum, és a dir, es presumeix 
sempre com a accident de treball,  
excepte prova en contra. I els 
anomenats accidents in itinere, que 
són aquells que sofreix el treballador 
a l’anar o tornar del lloc de treball, 
sempre que complisquen les 
característiques següents:
- Que ocórreguen durant el trajecte 
d’anada o de tornada.
- Que no es produïsquen interrupcions 
per tasques no habituals en el 
desplaçament entre el lloc de treball  
i el lloc de l’accident.
- Que se seguisca l’itinerari habitual.
Segons una sentència del TSJ de 
la Comunitat Valenciana, l’accident 
in itinere no es presumeix sinó que 
requereix prova plena i indubtable.
La carretera és, doncs, el lloc més 
insegur per als treballadors i les 
treballadores.

*Professor de formació viària i tècnic en 
PRL per trànsit

Accidents laborals  
a la carretera
 

Espanya lidera el rànquing de sinistralitat

OPINIÓ

INTERSINDICAL
Algunes dades
Malgrat l’elevada desocupació que 
registrem, Espanya té l’índex més 
elevat de sinistralitat laboral de la Unió 
Europea, amb 7.600 accidents per cada 
100.000 empleats, xifra que quasi dobla 
la mitjana comunitària. No debades 
a Espanya tenen lloc el 20% dels 
accidents laborals de tota la UE. 

El factor fonamental que influeix 
en el risc de sinistres laborals és la 
temporalitat.	De	fet,	la	incidència	és	dues	
vegades més alta entre els assalariats 
amb contracte temporal que entre aquells 
que en tenen només un d’indefinit. I la 
tendència augmentarà, perquè, tal com 
recull un estudi recent de la Tresoreria 
de la Seguretat Social, més del 80% dels 
nous contractes inscrits en els últims 
anys són temporals, i només el 58%  
dels afiliats tenen un contracte indefinit. 

A la temporalitat hem d’afegir la falta 
d’informació i l’absència de formació 
en	prevenció.	De	nou,	l’estadística	és	
aclaparadora: a Espanya el 48% dels 
contractants no proporcionen informació 
sobre la seguretat laboral, ni a l’inici del 
contracte ni al canvi d’activitat. Aquesta 
xifra és del 32% en el conjunt de la Unió 
Europea.

Algunes mesures...
Així les coses, és urgent que els poders 
polítics prenguen mesures. Aquestes 
són imprescindibles:
 - Reformar el sistema d’inspecció 
laboral.
- Vigilar la relació entre  inestabilitat  
i major probabilitat d’accidents.
- Controlar que els convenis regulen  
la relació entre el temps de treball  
i de descans.
- Ampliar les campanyes de 

sensibilització als mitjans de 
comunicació.
- Fomentar la prevenció de riscos 
laborals en tots els nivells educatius 
per assolir un sistema global de la 
cultura de la prevenció.
I tot això perquè el treball mai no hauria 
de ser un factor de perill mortal o lesiu.

Per a saber-ne més:

- Castelló Rosselló, Vicente: 
Revista de Treball, Economia i 
Societat núm. 30, consulta en 
línia de 15 de novembre de 2011, 
disponible en: 
http://www.ces.gva.es/pdf/
trabajos/artículos/revista_30/
art1-rev30.pdf
- Ministeri de Treball i Afers 
Socials: http://www.insht.es/
portal/site/Observatorio
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OPINIÓ

XIMO	CÁDIZ	I	RODENAS*
En 1958, quan l’Organització Mundial  
de la Salut definia la salut com  
“un estat de benestar físic, psíquic  
i social i no com una simple absència 
de malaltia” s’estava establint un 
principi clau al qual ens hem de  
referir necessàriament quan parlem  
del context social que envolta les 
persones LGTB (lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals); és a dir,  
dels elements que condicionen  
el nostre projecte vital, la nostra 
qualitat de vida i, en conseqüència, 
la nostra salut.

Ja hem superat els debats de fa 
algunes dècades sobre la definició 
de l’homosexualitat com a patologia 
o trastorn –tot i que, dissortadament, 
encara trobem alguns professors 
universitaris i algunes institucions 
religioses de gran relleu que es 
mantenen en la més estricta tradició de 
l’homosexualitat com a desviació  
i perversió.

La repressió és molt diversa i 
comença amb el procés de socialització 

de la persona: l’entorn visible és 
exclusivament heterosexual, en la 
faena els comentaris de tothom van en 
aquest sentit, en l’educació els models 
són heterosexuals, els referents dels 
mitjans de comunicació, també. Amb 
aquests ingredients i malgrat els 
avanços, el que tenim és un clima de 
por, autorepressió, negació, frustració, 
invisibilitat, inseguretat, que tots i totes, 
d’una forma més o menys intensa hem 
de véncer. I, més greu encara, molts 
homes i moltes dones LGTB mai no 
el venceran i crearan una doble vida i 
negaran un aspecte tan important de la 
persona com és ara la sexualitat  
i l’afectivitat.

Aquesta repressió, silenciosa o 
explícita, compon un fenomen que, 
com a mínim, qualificaria de malaltia 
social: l’LGTBfòbia. No són solament 
insults i agressions físiques són 
també marginació, pressió familiar, 
acomiadaments laborals, assetjament 
que sí que produeixen un impacte 
molt negatiu en aquesta situació de 
benestar físic, psíquic i social que 

defineix una bona salut, segons 
l’OMS. Quantes persones pateixen 
depressions, alteracions emocionals 
i psicològiques quan no gosen dir que 
són homosexuals en l’entorn familiar, 
d’amics o laboral, quantes seran 
víctimes d’intents de suïcidi, quantes 
hauran de lluitar contra una expulsió 
de casa. La veritat és que les persones 
LGTB hem de tindre una autoestima 
ben alta per a poder suportar tanta 
discriminació, hem de ser extremament 
orgullosos per a viure amb tanta 
humiliació.

Els poders públics i el discurs 
ideològic que, no de manera evident, 
els domina tenen una responsabilitat 
clara en l’agressió permanent  
i sistemàtica a la nostra qualitat de 
vida, als nostres drets, a la nostra 
salut. Fins que no se’n limite la 
influència, mentre no es respecte el 
dret a ser diferents, mentre no siga 
més important l’aplicació efectiva de 
l’article 14 de la Constitució espanyola 
que les directrius morals catòliques, 
aquesta malaltia social, que s’anomena 
LGTBfòbia, continuarà. És una qüestió 
de salut, és una qüestió de dignitat de 
les persones. 

*Representant del col·lectiu Lambda de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

LGTBfòbia: una malaltia social que cal 
combatre per la dignitat personal 

Aquesta repressió, silenciosa 
o explícita, compon un 
fenomen que, com a mínim, 
qualificaria de malaltia 
social: l’LGTBfòbia.

La repressió és molt 
diversa i comença amb 
el procés de socialització 
de la persona: l’entorn 
visible és exclusivament 
heterosexual.
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STICS (indústria i comerç) 

El soroll excessiu en el lloc de treball  
és origen de múltiples malalties

Hi ha treballs amb una alta exposició 
al soroll, en què el personal que hi 
treballa té els mateixos problemes de 
salut, que no solament afecten l’orella, 
sinó, més greu encara, provoquen 
una fatiga nerviosa que és origen 
d’una disminució de l’eficiència tant 
en el treball intel·lectual com en el 
manual. Així mateix, també pot implicar 
trastorns respiratoris, cardiovasculars, 
digestius	o	visuals.	De	fet,	nivells	alts	
de soroll poden provocar trastorn del 
son, irritabilitat i cansament, a banda 
de disminuir l’atenció i augmentar el 
temps de reacció de l’individu davant 
estímuls diversos, que afavoreixen 
l’increment del nombre d’errors 
comesos i, per tant, d’accidents.  
El risc de pèrdua auditiva comença 
a ser significatiu a partir d’un nivell 
diari de 80 dB(A) i amb uns quants 
anys d’exposició. Aquest problema, 
en l’Administració, el trobem en les 
oficines d’atenció al públic, on no hi ha 
insonorització entre les àrees d’espera 
i les àrees d’atenció, com les oficines 
del Servef/Inem, oficines PROP, etc. 
També el trobem als tallers mecànics, 
en la siderúrgia, i als àmbits que durant 
anys pateixen l’impacte de grans obres 
pròximes; tot plegat, és tracta d’un 
problema general.

Per a l’avaluació del risc, l’empresari 
haurà de realitzar un mesurament 

dels nivells de soroll a què estiguen 
exposats els treballadors, en el marc 
del que es disposa en l’article 16 de la 
Llei 31/1995, i del capítol II, secció 1a 
del	Reial	Decret	39/1997,	encara	que	
aquest mesurament no serà necessari 
en els casos en què l’apreciació 
professional directa acreditada permeta 
arribar a una conclusió. Una altra 
manera de detectar fàcilment aquest 
risc és estar atent a les reaccions 
del personal nouvingut: si crida per 
comunicar-se o es tapa les orelles 
és molt probable que tinguem un 
problema de soroll en l’empresa. Per 
desgràcia, en l’Administració no es 
porta a cap mai, a pesar que en molts 
casos l’apreciació directa d’alguns 
llocs de treball és més que suficient; 
encara més, per a evitar situacions de 
disconfort i previndre un altre tipus 
d’efectes del soroll es recomana no 
sobrepassar 65 dB(A) en treballs que 
requerisquen un mínim de concentració 
mental, i cal pensar que per a una bona 
atenció a la ciutadania es requereix un 
mínim de concentració.

Les mesures per a evitar aquests 
riscos poden ser col·lectives, 
consistents a reorganitzar els espais 
i aïllar els punts d’atenció ciutadana 
de les zones d’espera i d’altres taules 
d’atenció; o individuals, que s’han de 
prendre com a mesura circumstancial, 

o com un últim recurs, ja inevitable, 
i que consisteixen en l’aplicació 
d’elements que van des dels taps  
fins als cascos de protecció antisoroll. 
Però el que sempre s’ha de fer és 
informar i conscienciar el personal 
empleat de la importància de l’ús 
de protecció, ja que l’aparició de la 
lesió passa desapercebuda durant 
la	fase	inicial.	Després,	apareix	la	
sensació d’“acostumar-se al soroll”, 
circumstància que és un mal símptoma, 
atés que revela que la persona en 
qüestió “s’hi ha acostumat”, i això és 
que s’està quedant sorda per a aquesta 
freqüència de soroll molesta.

I finalment una reflexió: seixanta 
milions de persones treballadores 
europees estan exposades a soroll 
excessiu durant almenys la quarta part 
de la seua jornada de treball. El mal és 
que més de deu milions de persones 
van patir pèrdues d’audició en el 
treball, segons l’Agència Europea per 
a la Seguretat i la Salut en el Treball; 
una xifra que situa la pèrdua auditiva 
entre les malalties professionals més 
comunes a la Unió Europea. Anualment, 
en concepte d’indemnitzacions i costos 
indirectes per incapacitat temporal, es 
paguen milers de milions d’euros. 

*Coordinador de salut laboral d’STICS

MANUEL GARCÍA*
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 STEPV (ensenyament)

L’Invassat absorbeix els serveis de 
Prevenció del Consell de la Generalitat 

BENJA  GIMÉNEZ*
L’Institut Valencià de Seguretat  
i Salut en el Treball –Invassat– era, 
fins que s’ha reformat, l’òrgan 
cientificotècnic en matèria de 
prevenció de riscos laborals de 
l’administració de la Generalitat. 
Amb aquesta reforma organitzativa, 
aquest òrgan d’assessorament tècnic 
dirigirà orgànicament i funcionalment 
tots els serveis de prevenció de les 
conselleries d’Educació i de Justícia i 
Administracions Públiques, fet que el 
converteix en jutge i part del procés 
de promoció de la seguretat i salut en 
el treball en el conjunt de la societat 
valenciana.

L’Invassat ha desenvolupat plans i 
programes per desplegar polítiques 
preventives en el teixit empresarial 
i administratiu valencià, alhora que 
investigava i innovava, o assessorava 
i assistia tècnicament i científicament 
empreses	i	personal.	D’ara	en	avant,	
però, no solament haurà de continuar 
les tasques habituals, sinó que també 
haurà d’organitzar els serveis de 
Prevenció de Riscos Laborals de cada 
conselleria; per tant, s’ocuparà, d’una 
banda, de l’assessorament i de la gestió 
i, de l’altra, del control de les funcions 
preventives que organitze.

Una jugada bruta i maliciosa del 

Consell de la Generalitat amb què 
aconsegueix que l’únic òrgan que 
sancionava la mala gestió dels serveis 
preventius en matèria laboral deixe de 
fer-ho perquè es converteix ara també 
en gestor directe d’aquests.

El govern valencià ha introduït 
aquestes modificacions en l’estructura 
de la prevenció de la salut laboral que 
afecta tot el personal de la Generalitat 
sense utilitzar els mecanismes 
democràtics i de participació que 
estableix la legislació actual.

Aquests canvis no s’haurien d’haver 
fet sense la participació, almenys, 
de les organitzacions sindicals i els 
treballadors i treballadores; principi 
bàsic de la política preventiva, segons la 
llei de prevenció de riscos laborals.

És, si més no, una altra mostra de 
la poca estima, valor i consideració 
que la Generalitat té per les polítiques 
preventives que vigilen la salut de 
milers d’empleades i empleats públics, 
i ho ha decidit, unilateralment, sense 
cap consulta, prescriptiva, als agents 
socials.

No es tracta d’un fet aïllat i casual, 
sinó d’una maniobra ben estudiada 
per a desposseir de la independència 
tècnica i política el màxim òrgan 
d’assessorament tècnic i científic 
de què disposaven el conjunt de 

treballadors i treballadores valencians.
Aquesta decisió de caràcter polític 

no té més objectiu que tractar de 
centralitzar i reduir els mitjans 
materials i humans que es destinaven  
a la prevenció i converteix l’Invassat  
en un òrgan de control polític.

La prevenció, amb independència  
de l’inexistent compromís polític per  
a aplicar-la, exigeix una proximitat als 
centres de treball i requereix recursos 
humans i materials que, amb aquesta 
nova estructura, no arribaran mai a cap 
conselleria.

STEPV sosté que la prevenció no 
pot ser sacrificada a causa de la crisi, 
ja que entén que la salut laboral ha de 
constituir un eix prioritari en qualsevol 
situació; no és admissible de cap 
manera que, al cap de setze anys de 
l’aprovació de la llei de prevenció de 
riscos laborals, en el sector educatiu 
els avanços siguen extraordinàriament 
limitats.

Fins a quatre denúncies hem 
interposat en Inspecció de Treball 
perquè l’Administració ha incomplit 
acords signats amb les organitzacions 
sindicals, que la comprometien a 
aplicar la figura del coordinador de 
prevenció en cada centre educatiu,  
a garantir la cura de la salut a què 
cada treballador i treballadora té dret, 
a regular les adaptacions o els canvis 
de lloc de treball, o a assessorar 
tècnicament per a l’elaboració dels 
plans d’emergència i d’autoprotecció.

Quan en el sector docent encara 
estem en uns estadis ínfims pel que 
fa a la universalització del dret a la 
protecció de la salut, la Generalitat 
valenciana sentencia a mort els 
serveis propis de prevenció laboral de 
què disposàvem unificant tots sota la 
direcció de l’Invassat, el qual, a partir 
d’ara, ja no serà un òrgan assertiu 
d’assessorament tècnic i científic 
completament independent, sinó que 
passa a ser un òrgan polític segrestat 
pels dictats autocràtics dels dirigents 
de la Generalitat.

*Coordinador Salut Laboral STEPV
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Iv-STAS denuncia que la Generalitat es 
desentén de la prevenció de riscos

Iv-STAS (serveis públics)

ENCARNA GARCÍA*
L’exemple més evident el trobem en el 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
del sector d’Administració i Justícia: 
s’ha suprimit el cap que el dirigia i, per 
tant, s’anul·la la capacitat d’actuació 
en cas de riscos. Una volta més,  
l’Administració s’oblida dels òrgans de 
participació; fa i desfà al seu lliure albir 
sense cap operativitat, i dóna  
a entendre que la salut i la seguretat 
del personal que treballem en el servei 
públic no és important. Els recents 
reglaments orgànics i funcionals de les 
conselleries adscriuen els tres serveis 
de prevenció a l’Invassat (Institut 
Valencià de Seguretat i Salut en el 

Treball) unificant-los en un. Així,  aquest 
òrgan passa de tindre un caràcter 
tècnic i d’assessorament, a assumir la 
gestió de la prevenció de tot el personal 
de la Generalitat. Això suposa un canvi 
radical respecte a la normativa actual 
(Decret	123	de	la	GV),	si	bé	encara	
hem de saber com s’estructuraran 
definitivament els serveis de Prevenció,  
on s’ubicaran, quin destí tindran les 
persones que hi pertanyen, quines 
orientacions pràctiques es pensa 
donar a la tasca preventiva i com se’n 
dissenyarà la coordinació.

Però el més preocupant de tot és 
la filosofia dels canvis. Tal com està 
denunciant Intersindical Valenciana, és 

una contradicció que l’Administració 
Pública s’encarregue de perseguir 
i sancionar els empresaris que no 
compleixen la llei de prevenció de 
riscos laborals i  que, al mateix 
temps,  siga el pitjor exemple a l’hora 
de gestionar la prevenció en els seus 
centres i per al conjunt del personal 
que treballa al seu servei.

Amb l’actual reforma resulta que 
l’organisme que ha de previndre és el 
mateix a què hem d’anar a reclamar 
responsabilitats i justícia:  l’Invassat. 
Terrible ironia!

Intersindical Valenciana lamenta 
l’actual situació i estudiarà l’estratègia 
més convenient i contundent per 
denunciar la politització que el govern 
valencià està fent de la prevenció, però 
és ara quan es fa més palés que som 
les treballadores i els treballadors 
dels serveis públics els qui hem de fer 
un pas avant amb tres accions molt 
concretes:
1.	Denunciar	les	deficiències	que	

trobem als nostres llocs de treball,  
i reclamar l’actuació preventiva que 
siga necessària per a millorar els 
nostres espais de treballs.

2. Reclamar les avaluacions de la 
salut corresponents a les activitats  
que realitzem.

3. Exigir l’avaluació de riscos 
psicosocials que, entre altres factors, 
avalua l’organització del treball, factor 
que, en l’actual situació administrativa 
d’incertesa i falta de participació, pot 
derivar en ambients de treball propicis 
per a l’aparició de riscos per a la salut.
En vista d’aquesta situació, Intersindical 
Valenciana-STAS fa una crida urgent 
a tot el personal funcionari de les 
administracions públiques valencianes 
perquè denuncie les mesures de 
prevenció que milloren els respectius 
llocs de treball. 

*Coordinadora de Salut Laboral d’Iv-STAS

El govern valencià ha introduït modificacions en 
l’estructura de la prevenció que afecten tot el personal de 
la Generalitat, sense utilitzar els mecanismes democràtics i 
de participació que marca la legislació actual.
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STEPV (universitat)                                                                                                                  SF (ferroviari)

Conscienciació cap a una  
bona salut laboral

MATI SANCHO*
És possible mantindre un bon nivell de 
salut en l’entorn laboral?  

Sí, per descomptat.

Això es pot fer amb l’única 
voluntat dels treballadors i de les 
treballadores?  

No, de cap manera. Si no hi ha una 
participació activa de tots els nivells 
de l’empresa no es pot arribar a una 
bona salut laboral; encara més, si 
no hi ha una voluntat ferma per part 
de l’empresari (o rectora o rector 
d’universitat, per posar-ne un exemple) 
és impossible aconseguir una bona 
salut laboral, perquè només s’hi arriba 
amb una bona política preventiva. 

Per la nostra experiència, podríem dir 
que els rectors i les rectores de les 
universitats valencianes tenen interés  
a aplicar la llei de prevenció per 
arribar  
a una bona política preventiva?  

Depén	del	risc	que	cal	evitar...	En	
general, les universitats tenen una 
sèrie de riscos que per la gran 
quantitat de legislació vigent (soroll, 
manipulació de productes químics, 
biològics...) es podria dir que sí que 
tenen una dinàmica de prevenció 
correcta. Un tema a banda són els 
riscos ergonòmics i els anomenats 
“riscos emergents”, riscos que sempre 
han existit, però que ni tenien nom ni es 
tractaven. Parlem dels riscos derivats 

de factors psicosocials, relacionats 
amb l’organització del treball i que es 
tradueixen en situacions d’ansietat, 
estrés, depressió, síndrome del cremat, 
alteracions diverses de comportament, 
insatisfacció laboral, mal clima 
laboral, conflictes interpersonals... i 
poden arribar a situacions més greus 
de violència laboral en les diverses 
modalitats possibles (incloent-hi 
assetjament sexual o psicològic). 
En aquests riscos “emergents” les 
poques accions preventives que veiem 
a les universitats moltes vegades són 
conseqüència de requeriments de la 
Inspecció de Treball en resposta a 
denúncies dels delegats i delegades de 
prevenció. A més, tot apunta que les 
universitats amb una majoria sindical 
unida en les reivindicacions en matèria 
de prevenció de riscos laborals són 
les que més estan avançant en la 
consecució de l’aplicació dels mínims 
preventius que la llei determina.

Conscienciació...?  

Sí, per descomptat, però ben sovint 
a través de la via de la denúncia a la 
Inspecció de Treball.

*STEPV-Universitats

La salut dels 
llocs de treball

MARA MARTÍNEZ*
És clar que l’atur i la precarietat laboral 
que pateixen un nombre massa elevat de 
persones al nostre país són problemes 
prioritaris per a qualsevol organització 
que s’anomene sindical i de classe, però 
això no vol dir que cal renunciar a la 
millora de les condicions laborals de  
la resta. 
Hi ha qui pensa que, en el moment que 
vivim, tindre un lloc de treball és un 
privilegi i, si és en l’empresa pública, tot 
un luxe. Per a molta gent no tenim “cap 
dret” a reivindicar... Com si ens enviaren 
el sou a casa!

I sí, hem de reivindicar per a tots i 
totes	un	TREBALL	ESTABLE,	DIGNE	I	DE	
QUALITAT, condicions que se suposen en 
l’àmbit públic però, malauradament, no 
sempre són certes. I si el sector públic 
és l’espill on s’han de mirar la resta 
d’empreses, el reflex és prou decebedor.

La privatització indiscriminada de 
serveis públics suposa una retallada 
de personal molt important que, si bé 
fins ara s’ha dut a terme mitjançant 
ERO tous, voluntaris i indemnitzats, el 
tancament de l’aixeta per part del govern 
amb l’excusa de la crisi fa témer que els 
propers acomiadaments no gaudisquen 
del mateix tracte.
D’altra	banda,	la	subcontractació	

ha servit per a desregular i eludir 
responsabilitats, ja que és l’empresa 
concessionària la que contracta 
(generalment en precari) i qui ha  
de posar el mitjans de prevenció  
i seguretat (sense cap mena de pressió 
per a l’acompliment dels protocols per 
por de perdre els llocs de treball).

És en aquest context que les diferents 
lleis, reglaments i plans de conciliació, 
de prevenció o de seguretat i salut 
es converteixen, ara i adés, en pures 
polítiques de façana, sense res darrere, 
sense dotació suficient ni una força que 
puga fer-los complir.

Així doncs, per a protegir les persones 
treballadores hem de sanar el mercat 
laboral: Sra. doctora (justícia social), són 
els nostres llocs de treball, que estan 
molt malaltets!

*SF-Sindicat Ferroviari.Intersindical
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TUC (transport)

La fatiga visual és una causa freqüent 
d’accidents laborals

VICENT ESTEVE*
Aquest risc s’incrementa enormement 
en el cas del transport humà, ja que el 
factor de trànsit pot produir lesions en 
els passatgers. Per a mitigar aquests 
riscos els autobusos estan proveïts 
d’una sèrie d’elements de protecció, 
com poden ser els vidres davanters 
tintats o la utilització de cortinetes  
i para-sols. Aquest tipus de mesures 
resulten efectives en determinats 
moments i posicions del conductor, 
però resulten ineficaces perquè no 
poden actuar com a barrera en el  
camp de visió del conductor  
i conseqüentment les entrades  
de feixos de llum varien contínuament, 
ja que l’autobús està en moviment.

Tuc-Intersindical demanàrem 
opinions entre les persones 
conductores i totes estaven d’acord 
amb el fet que a determinades hores, 
com l’eixida i la posta del sol en alguns 
trams d’algunes línies el sentit de la 
marxa de les quals coincideix amb la 
incidència directe del sol sobre els 
ulls, resultava imprescindible l’ús 
d’unes ulleres de sol amb un filtre 
solar adequat. Posàrem al corrent 
d’aquest problema l’empresa a través 
del comité de seguretat i salut, que 
no va fer res. Arran de la passivitat de 
l’empresa, recopilàrem informació a 
través de les diferents organitzacions 
sindicals que agrupen la CST i ens 
trobàrem l’agradable sorpresa que en 
Transports de Barcelona SA ja tenien 
un requeriment per part de la cap de 
la Inspecció de Treball de Barcelona en 
què declarava necessari incorporar les 
ulleres de sol com a EPI als conductors 
i a les conductores.

Amb data 6 de maig de 2010, 
presentàrem un escrit en la Inspecció 
de Treball en què reclamàvem les 
ulleres de sol com a EPI, i amb data 5 
de juliol de 2010, se celebra una reunió 
amb representants de l’empresa i els 
delegats de prevenció. Posteriorment, 
se sol·licita informe tècnic de l’Invassat 
i es reprenen les actuacions quan 
es rep un informe de la Inspecció de 
Treball de Barcelona amb data 11 de 

març de 2011.
Amb data 17 de març de 2011,  

rebem la resolució de l’informe 
d’actuacions de la Inspecció de 
Treball de València, en què es recullen 
diferents al·legacions aportades per 
EMT, les actuacions de la Inspecció 
de Treball de Barcelona i les mesures 
proposades per l’informe d’Invassat. 
Aquesta resolució conclou:

1. L’empresa ha de reavaluar el lloc 
de conductor/a d’autobús, tenint en 
compte el risc d’enlluernament.

2. En funció dels resultats de 
l’avaluació, l’empresa ha de planificar 
les mesures preventives necessàries 
en relació amb els riscos derivats dels 
enlluernaments. 

La Inspecció de Treball dóna un 
termini de 3 mesos a l’empresa per 
a adoptar les mesures anteriorment 
esmentades. 

En la reunió de salut laboral de 

setembre, se’ns aporta als delegats 
l’avaluació d’enlluernaments realitzada 
per Umivale i l’empresa, la qual 
reconeix el risc d’enlluernament com 
a “tolerable”. En aquesta reunió, es 
recrimina a l’empresa, d’una banda, 
haver donat per bona l’avaluació 
d’enlluernament en un dia amb núvols 
que mitigaven en gran manera aquesta 
situació en el moment de fer-la i, 
de l’altra, haver presentat l’informe 
elaborat sobre la base d’una sèrie 
de proves arbitràries (atés que cap 
membre de Salut Laboral no ho ha 
pogut comprovar) que indueixen a 
declarar el risc com a “tolerable”.

Aquest és un exemple de com EMT 
tracta de defugir la responsabilitat 
davant un risc de greus conseqüències, 
escenificant la farsa de la prova 
pretesament correctora, com a 
maniobra dilatòria per guanyar temps 
i que la denúncia s’oblide pel pas del 
temps i així no haver d’introduir l’EPI  
de protecció com a mesura individual.

*TUC-Transport

La fatiga visual provocada per radiacions ultraviolades i enlluernaments per focus de llum 
de gran intensitat, són factors de risc molt a tindre en compte com a causes directes en 
accidents de trànsit i lesions oculars.  

EMT defuig la seua 
responsabilitat davant  
un risc que pot tindre 
conseqüències greus
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STM (metall)

Sin un ambiente psicolaboral adecuado 
es imposible la salud laboral

MANUEL	FERRANDO* 
El estrés, el acoso, el malestar 
físico y psíquico que sufren muchos 
trabajadores y trabajadoras, son 
resultado de una mala organización del 
trabajo y no de un problema individual 
de personalidad o que responda a 
circunstancias personales o familiares.

Está demostrado que en las 
actividades laborales de trabajos en 
serie o en cadena, a turnos rotativos 
(mañana, noche, tarde) y a veces en 
turnos especiales de fin de semana, es 
donde se suele crear el caldo de cultivo 
necesario, para que a medio o largo 
plazo suframos riesgos psicosociales 
que pasarán factura a nuestra salud, 
si no ponemos remedio. Estos riesgos 
dentro de la organización del trabajo, 
podrían suceder cuando:

-El trabajo requiere que escondamos 
los sentimientos, callarse la opinión, 
tomar decisiones difíciles y de forma 
rápida.

-No tenemos margen de autonomía 
en la forma de realizar nuestras tareas.

-El trabajo no da posibilidades 
para aplicar nuestras habilidades y 
conocimientos o carece de sentido para 
nosotros.

-No podemos decidir cuándo se hace 
un descanso.

-Hay que trabajar aislado, sin apoyo 
de los superiores o compañeros y 
compañeras en la realización del 

trabajo, con las tareas mal definidas o 
sin la información adecuada y a tiempo.

-Nos cambian de puesto o servicio 
contra nuestra voluntad, o no se 
reconoce el trabajo.

-Percibimos salarios bajos.
-Hay falta al respeto, y/o trato 

injusto.
-Tenemos problemas para la 

conciliación de la vida laboral y familiar.
Si a todo esto añadimos 

directamente el mal ambiente 
provocado muchas veces por parte de 
la gerencia y mandos intermedios, el 
proceso de deterioro de nuestra salud 
física y psicológica se acelera.

También la pérdida progresiva  
de derechos, gracias a mayorías 
sindicales artificialmente creadas por 
la empresa, y la crisis actual, favorecen 
el desencanto general que también 
influye en nuestra salud.

En Ford tenemos un ejemplo muy 
claro. Tras el acuerdo Ford- UGT, a 
espaldas del C.E., desaparecerá el 
servicio de comedores y nos recortarán 
el descanso a quince minutos (antes 30 
min.). No habrá comida de caliente ni 
dieta saludable, perderemos descanso 
y no tendremos tiempo suficiente para 
desconectar del trabajo, por lo que todo 
esto repercutirá en nuestra salud.

Tenemos pues motivos para 
hacernos todo tipo de preguntas y 
evaluar nuestra salud en el ámbito 

moral y psicológico dentro de nuestro 
entorno laboral:

¿Reconocen nuestro trabajo y 
esfuerzo?... ¿Sufrimos aislamiento 
social ?... ¿Nos prohiben hablar entre 
compañeros?... ¿Nos presionan para 
realizar	horas	extras?...	¿Descansamos	
lo suficiente en nuestras pausas de 
comida?... ¿Somos acosados?... ¿Las 
promociones son justas?... ¿Nos 
discriminan por motivos ideológicos 
por nuestra opinión?... ¿Igualdad 
de oportunidades para todos/
as?...	¿Durante		y	después	de	la	
gestación seguimos en las mismas 
condiciones?...
Dicho	esto,	todas	las	empresas	

deberían tener un Listado de evaluación 
de Riesgos psicosociales, tal y como 
recoge la ley 31/95 LPRL art. 15.1.b, 
art. 2.2 y 2.3 RSP, realizándose con una 
finalidad preventiva y poniéndolo en 
conocimiento de sus trabajadores, al 
igual que otras evaluaciones de riesgos 
(como la de prevención de accidentes).

Hay grandes empresas 
multinacionales en el sector privado, 
como Ford, que no tienen implantada 
la evaluación de riesgos psicosociales. 
Eso sí, presumen de planes de 
igualdad y políticas de diversidad. Pero 
esa política de diversidad, de la que 
presumen, es poco más que màrketing 
empresarial.

No se puede hablar de diversidad, 
de respeto y de mejorar nuestra salud, 
cuando no hay una concienciación 
empresarial para conseguir el mejor 
ambiente psicosocial laboral, contando 
con	la	implicación	de	la	Dirección	
y extendiéndola al último mando 
intermedio más cercano y a nosotros 
mismos.

Es obvio que queda un largo camino 
por recorrer y ese es el trabajo y 
la responsabilidad, de cada uno de 
nuestros delegados y delegadas de 
prevención y delegados y delegadas del 
comité de empresa.

 

* Coordinador de Salut Laboral STM-
Intersindical
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FITXES DE TREBALL

                    

       
          

PRESENTACIÓ

L’Àrea de Salut Laboral de la Intersindical Valenciana ha elaborat unes fitxes de treball per als delegats 
i les delegades de prevenció dels diferents sectors i sindicats, així com per a totes aquelles persones 
interessades a lluitar per la defensa de la seua salut laboral i la dels seus companys i companyes.

Davant	l’actual	situació	de	precarietat	i	d’indefensió	de	les	persones	treballadores	considerem	necessari	
tindre uns instruments de treball que ens reforcen en la formació per fer front a les irregularitats que 
s’estan donant en tots els àmbits i sectors del món laboral, i de què, ben sovint, és la salut laboral la que 
més perjudicada resulta.

Considerem de gran importància que tot el personal treballador estiga informat dels seus deures i drets, 
i també que conega les responsabilitats que l’empresa està obligada a assumir, per l’aplicació de la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

            
               

           

     
     
     DECÀLEG DE PREVENCIÓ

     
1-	Definició	del	concepte	de	salut	segons	l’OMS:	«La	salut	és	un	estat	de	complet	benestar	físic,	mental		
i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties.»
2 - Un dels principis rectors dels poders públics és el de vetlar per la seguretat i higiene en el treball  
(art. 40.2 de la Constitució espanyola).
3 - La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) concreta les mesures mínimes a aplicar en tots els  
àmbits laborals (empreses privades, administracions públiques, etc. –amb les adaptacions necessàries per 
als cossos de seguretat–).
4 - Quan la LPRL parla de treballadors i empresaris, s’entenen compresos el personal de caràcter  
administratiu o estatutari i l’Administració pública on presten serveis.
5 - Obligacions de l’empresari: garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els  
aspectes relacionats amb el treball i integrar la prevenció en tots els nivells de l’empresa.
Haurà de dur a terme:
•L’avaluació	de	riscos.
•Informació,	consulta	i	participació	i	formació	dels	treballadors.
•Actuació	en	casos	d’emergència	i	de	risc	greu	i	imminent.
•Vigilància	de	la	salut.
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FITXES DE TREBALL

També pensem que és important mantindre una relació estreta i directa amb les nostres companyes  
i companys per a conéixer de primera mà les deficiències i situacions en l’entorn laboral que puguen  
danyar, a curt o llarg termini, la salut de cadascú.

No hem d’oblidar la importància que té la detecció precoç de qualsevol situació que puga ser perjudicial.  
El que hui potser és un malentés insignificant en l’entorn de treball pot acabar sent una situació  
enquistada i difícil de corregir que pot danyar, en major o menor grau, la nostra salut; quan, si s’haguera  
detectat al començament i s’hagueren aplicat les mesures preventives adequades -utilitzant els  
mecanismes concrets oportuns- es podria haver evitat.

Què puc demanar al Comité de Seguretat i Salut? I al Servei de Prevenció? Qui són els delegats  
i les delegades de prevenció?

Volem respondre a aquestes i altres qüestions al llarg de les diferents fitxes que anirem publicant. Per això, 
esperem que us resulten útils per a resoldre problemes que se vos puguen presentar o que, com a mínim, 
vos ajuden a esbrinar a qui vos hauríeu d’adreçar en cas que se vos plantege un problema concret.

6 -Obligacions dels treballadors: vetlar per la seua pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’altres  
persones a què puga afectar l’activitat professional, com ara:
•Usar	correctament	les	màquines,	aparells,	ferramentes,	substàncies	perilloses,	equips	de		 	
transport...
•Fer	servir	correctament	els	mitjans	i	equips	de	protecció.
•No	posar	fora	de	funcionament	els	dispositius	de	seguretat.
•Informar	immediatament	(el	superior	jeràrquic,	els	treballadors	designats	per	a	tasques	de	protecció	 
i prevenció o el servei de prevenció) de qualsevol situació que, al seu entendre, comporte un  risc per  
a la seguretat i la salut dels treballadors.

7- Què és el Comité de Seguretat i Salut: és l’òrgan paritari (amb representació de l’empresa i els  
representants dels treballadors) destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa  
en relació amb la prevenció de riscos.
8 - Qui són els delegats de prevenció? Són els representants dels treballadors amb funcions específiques en 
matèria de prevenció de riscos laborals.
9 - Què pot fer un delegat de prevenció? 
•Col·laborar	amb	l’empresari	en	la	millora	de	l’acció	preventiva.
•Promoure	i	fomentar	la	cooperació	del	personal	en	l’execució	de	la	normativa	sobre	prevenció.
•Ser	consultats	per	l’empresari	sobre	planificació	i	organització	del	treball	en	l’empresa;	la	introducció	de	
noves tecnologies; organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut; designació dels 
treballadors encarregats de les mesures d’emergència; procediments d’informació i documentació sobre 
les baixes laborals, els riscos...; projecte i organització de la formació en matèria preventiva...
			•Exercir	una	tasca	de	vigilància	sobre	el	compliment	de	la	normativa	de	prevenció	de	riscos	laborals. 
10-I si l’empresari no aplica la normativa i no fa cas de les denúncies dels delegats de prevenció? Tenim la 
via de la Inspecció de Treball.
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CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

Les responsabilitats administratives  
i la figura del fiscal de seguretat i salut 
laboral en prevenció de riscos laborals  
 

Com a conseqüència de les 
estadístiques creixents en accidents 
laborals que causen mort o que 
causen lesions greus i hi deixa a banda 
les lleus  en els treballadors i les 
treballadores, el Ministeri de Justícia 
va crear, en 2006, una figura com 
és la del fiscal general de prevenció 
de l’Estat en la persona d’en Juan 
Manuel de Oña Navarrés. Aquest fiscal 
comença a gestionar amb les diferents 
comunitats autònomes la creació de 
fiscals de seguretat en cada comunitat, 
nomenant segons els convenis signats 
per les diferents parts implicades, 
comunitat autònoma, sindicats, 
Ministeri de Treball, Ministeri d’Interior 
i el de Justícia mateixa perquè en 
cada província hi haja fiscals delegats 
que porten a terme una funció de 
coordinar i actuar d’ofici o a petició de 
parts interessades en aquests temes 
d’accidents amb dany o en qüestions de 
prevenció.
Després	del	conveni	signat	el	fiscal,	

que estarà integrat en l’organigrama 
del Ministeri de Justícia dins la 
Fiscalia General, tindrà com a funcions 
principals investigar els delictes contra 
la vida, la salut dels treballadores i de 
les treballadores, així com qualsevol 
altra qüestió plantejada pels agents 
socials o personal treballador.

En cas que es produïsca dany i es 
puga constituir una qüestió penal, 
es referirà als articles 316, 317 i 318 
del codi penal de 2010, investigant i 
protegint drets inalienables com la 
protecció de la salut i la integritat física 
i psíquica de totes les treballadores i 
tots els treballadors intervinents en els 
processos productius o de serveis.
D’acord	amb	els	informes	elaborats	

per diversos d’aquests fiscals, com  
ara el d’Astúries i el de Palència, com  
a causes d’aquests accidents 
figurarien, reiteradament, la falta 
de prevenció a través dels plans de 
prevenció, la falta de formació que 
s’imparteix als respectius treballadors 
i treballadores i també la falta de 
coordinació i d’organització en els 
processos de treball.
De	qui	és	la	responsabilitat	legal	en	

aquests accidents o falta de prevenció?
L’article 318 del Codi Penal diu 

clarament que quan els empresaris  
o l’Administració coneguen els riscos 
i no prenguen mesures per evitar-
los en seran els responsables, i afig 
que després se succeirà en cascada 
una delegació de funcions que du als 
tècnics superiors de prevenció, tècnics 
mitjans, encarregats o caps sense 

autoritat i comandament.
Què passa amb els delegats i les 

delegades de prevenció de riscos 
laborals i els membres dels comités 
de Seguretat i Salut Laboral, estarien 
exempts en el supòsit d’incompliment  
o accident?

Si no es té poder efectiu per a manar 
i decidir, aquests articles esmentats 
eximirien de responsabilitat aquests 
delegats i aquestes delegades.

La pregunta que ens queda per 
resoldre és si, deixant de banda la 
utilitat penal, es pot demanar a aquesta 
figura incompliments de reunions del 
Comité de Seguretat i Salut Laboral  
o altres qüestions relatives a plans de 
Prevenció, normativa o preocupacions 
sobre molts accidents en un determinat 
sector de treball.

La resposta és que clarament en 
els diferents convenis o protocols 
revisats veig que expressa clarament 
la possibilitat de sol·licitar qualsevol 

actuació sobre informació o actuació 
rellevant a aquests temes. Veient 
que és una institució molt recent és 
convenient demanar entrevista amb 
l’oficina del fiscal delegat en cada 
província i exposar-li els nostres 
problemes per poder veure les vies 
de solució, ja que moltes vegades 
la Inspecció de Treball deixa certes 
indeterminacions en els seus escrits 
de solució. Com a conclusió quedaria 
explotar aquesta via i veure’n la 
potencialitat quant a informació  
i la independència i poder d’actuació 
d’aquest camí legal.

* Responsable de salut laboral de la 
Confederació Intersindical

FRANCISCO JAVIER  GÓMEZ GARCÍA*

L’article 318 del Codi Penal 
diu clarament que quan els 
empresaris o l’Administració 
coneguen els riscos i no 
prenguen mesures per evitar-
los en seran els responsables
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