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A/ N'Enric Nomdedéu i Biosca, President de la Comissió Paritària de Seguretat i 

Salut en el Treball (COPASESA) 

. 

PETICIONS, PROPOSTES I AL·LEGACIONS A LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (COPASESA) (24/03/2021). 

 

Intersindical Valenciana presenta les següents propostes i al·legacions al punt 1b), 1c) i 1d) 

de l'Ordre del dia de la reunió per videoconferència de la Comissió Paritària de Seguretat i 

Salut en el Treball (COPASESA), del 24 de març de 2021, des de les 09:30 hores fins a les 

11:30 hores: 

 

Intersindical sol·licita: 

1. Sol·licitem conèixer la convocatòria i els documents, que acompanyen a la reunió de 

la Comissió Paritària de Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA), amb quinze dies 

d'antelació. Justifiquem aquest requisit, ja que és per a poder estudiar els documents i fer 

les al·legacions, però també per a sol·licitar la inclusió en l'ordre del dia de punts, per a 

possibilitar la nostra participació i col·laboració i la de les treballadores i els treballadors. 

2. La constitució de quatre comissions sectorials de Seguretat i Salut en el Treball, per 

ser els òrgans de participació institucional específics de cada sector de l'administració de la 

Generalitat, en matèria de seguretat i salut en el treball. Demanem que es constituïsca una 

comissió sectorial de Seguretat i Salut en el Treball, en l'àmbit de les respectives Taules 

Sectorials de Negociació, per a cadascun dels quatre sectors: sanitari, docent, administració 

de justícia i administració pública, gestionats per cadascuna d'elles; tal com s'indicava en el 

Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell; abans de ser modificat pel Decret 109/2013, de 

26 de juliol, del Consell de la Generalitat. 

3. La recuperació d'un Servei de Prevenció de riscos laborals propi i específic de cada 

sector, docent, administració pública i justícia, com ho té el sector sanitari actualment. Es 

demana que la seua competència preventiva, atribuïdes actualment a l'INVASSAT, passen 

les Conselleries respectives, així estava i s'indicava en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, 

del Consell. Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1994, capítol IV art. 31, ap. 

4: “El servei de prevenció té caràcter interdisciplinari, i els seus mitjans han de ser apropiats 

per complir les seves funcions. Per a això, la formació, especialitat, capacitació, dedicació i 

nombre de components d’aquests serveis, així com els seus recursos tècnics, han de ser 

suficients i adequats a les activitats preventives que s’han de dur a terme, en funció de les  
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circumstàncies següents: a) Dimensions de l’empresa. b) Tipus de risc al qual poden estar 

exposats els treballadors. c) Distribució de riscos a l’empresa”.  

4. Un Pla de Prevenció de riscos laborals per a cada sector de l'administració de la 

Generalitat, en aquests moments sol ho té aprovat la Conselleria de Sanitat. Demanem un 

pla de prevenció per a aquests sectors: docent, justícia i administració pública.  

5. Demanem que es complisca la normativa vigent, que es tracte els temes i documents, 

prèviament, en els comités de Seguretat i Salut Laboral de tots els sectors de l'Administració 

de la Generalitat, d'acord amb el que es preveu en els apartats 1 i 2 de l'article 39 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, que diu les competències dels Comités de Seguretat i 

Salut Laboral. 

6. És imprescindible i inajornable que es revisen i s’implementen les mesures 

preventives que s'han d'adoptar en tots els centres de treball durant la pandèmia per la 

Covid-19. El Pla de Contingència i continuïtat actualitzat ha de ser difós a les persones amb 

responsabilitats en la seua execució i a tot el personal delegat de prevenció. Així mateix, 

s'informarà del seu contingut a les persones treballadores. 

7. Sol·licitem: 

- La realització de la vigilància de la salut. 

La vigilància de la salut. No s’està oferint i ni es garanteix de manera periòdica a totes les 

persones treballadores. Es va posar en coneixement de la Presidència de la CSSST l’escrit 

presentat en la Inspecció de Treball el 29 de desembre de 2020 comunicant a Inspecció de 

Treball (IT) que no s’havia realitzat la vigilància de la salut a una professora que l’estava 

sol·licitant, de manera reiterada, des de novembre de 2015, malgrat el requeriment realitzat 

per la IT. 

-  Agressions a centres d’educació especial (CEP). 

 Implantació de requeriment per part d'Inspecció de treball al costat de les recomanacions 

pel propi SPRL de l'entitat INVASSAT en un decàleg de mesures a implantar als CEE. 

El requeriment que adquireix caràcter definitiu s'adjunta en relació amb l'avaluació de riscos 

laborals i la planificació d'activitats preventives que es remet a la Secretaria Autonòmica atès 

que les mesures proposades són de la seua competència i no s`han dut a terme. 

- L’actuació àgil i amb rapidesa de l’administració i dels serveis de prevenció de riscos 

laborals 

Falta de personal a la Direcció Territorial d’Educació a València i al SPRL del Personal Propi 

de la Generalitat, es va posar en evidència en el sector docent, de manera inquietant, 

l’escassetat de personal tècnic i sanitari a la  Direcció Territorial d’Alacant, encara existeixen 



 

Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient  
INTERSINDICAL VALENCIANA 
Telèfon 963919147. Fax: 963924334 
Carrer Juan de Mena 18 baixos. 46008-València. Página 3 
 

molts centres d’ensenyament en els quals no s’ha fet l’Avaluació Inicial de Riscos Laborals. 

Els fets van ser reconeguts pel Cap de Prevenció. 

- Exigim la no contractació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals Aliens.  

Aquesta contractació es va realitzar de forma irregular, sense prèvia consulta als 

representants de les treballadores i els treballadors, ni als Comités de Seguretat i Salut en el 

Treball, i sense haver sigut aprovada en CSSST ni en COPASESA. 

AL·LEGACIONS  

1) Informació i aprovació, en el seu cas, de l'activitat de les Comissions Sectorials de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

b) Instrucions operatives: 

- SPRL_IOPRL_04_04. Instrucció operativa per a la valoració de riscos durant 

l'embaràs i la lactància. 

Instrucció operativa per a sol·licitar la valoració de riscos durant l’embaràs i la 

lactància. 

La Intersindical Valenciana i l`STEPV hem denunciat des del primer moment l’externalització 

a mútues de l'atenció mèdica per contingències del treball  era i és, un clar traspàs de diners 

públics a empreses privades. Aquesta privatització començà amb l’Administració del Partit 

Popular i té continuïtat actualment amb la del Govern del Botànic, que no la reverteix sinó 

que signa nous contractes amb l’empresa IBERMUTUAMUR, a la demarcació d`Alacant, 

UNIÓN DE MÚTUAS a Castelló i UMIVALE a València. Dia a dia, des de l’any 2011, queda 

demostrada la deficient atenció per part d’aquestes mútues que rep el personal interí i de 

carrera des del 2011 i, més en concret,  durant la pandèmia, una constatació que allò que el 

neoliberalisme pregona sobre la bona gestió de l’empresa privada és fals.   

 Denunciem que les Mútues posen molts obstacles per a reconèixer el risc en el treball i la 

suspensió de l’activitat laboral amb prestació econòmica, en no poder adaptar o canviar el 

lloc de treball 

Ens consta que són molts les/els treballadores/rs disconformes amb l'atenció que han rebut 

per part de la Mútua d'accident de Treball i malalties professionals i que per desconeixement 

del procediment no procedeixen a reclamar davant l'organisme la reclamació pertinent, 

havent d'acudir a Serveis Jurídics del sindicat, utilitzant les vies administratives i judicials que 

pel seu propi funcionament són més lentes. 

Per tant, la Intersindical Valenciana exigeix la retirada del contracte d’aquests serveis de 

prevenció aliens (Mútues privades), donat que no han estat tractats als CSSL tal com s’ha de 

fer preceptivament (LPRL). Aquesta exigència de retirada del contracte, va ser aprovada pels 

tres Comitès de Seguretat i Salut laboral del sector docent a cada província  del País 

Valencià, demanat explícitament a DGP i a la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut 

Laboral. La Intersindical ho ha demanat en la MGN i en la comissió d'avaluació de la 

Generalitat, creada el 19 de maig de 2017. Però continua sent un tema pendent. 

 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_04+Informaci%C3%B3%20d'inter%C3%A9s+per+a+empleades+en+situaci%C3%B3%20d'embar%C3%A0s%2C%20part+recent+o+lact%C3%A0ncia/55484ba0-a489-4d90-bd95-bb2d38d0c79d
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_04+Informaci%C3%B3%20d'inter%C3%A9s+per+a+empleades+en+situaci%C3%B3%20d'embar%C3%A0s%2C%20part+recent+o+lact%C3%A0ncia/55484ba0-a489-4d90-bd95-bb2d38d0c79d
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- SPRL_IOPRL_13. Instrucció operativa per a l'adaptació o canvi per motius de salut 

en l'administració de la Generalitat. 

Aclariment: Intersindical exposa que la falta de personal en l'administració pot alentir la 

comunicació entre la unitat de personal de l'administració i el servei de prevenció de riscos 

laborals i, per aqueix motiu, allargar el procediment, fins a tres mesos, en casos en els quals 

siga urgent realitzar una adaptació o canvi de lloc de treball. 

- SPRL_IOPRL_16. Instrucció operativa per a l'elaboració del document de mesures 

d'emergència. 

ACLARIMENTS Al DOCUMENT 

Intersindical Valenciana va posar objeccions a l'aprovació de la instrucció, no en si per 

l'elaboració del mateix document que és necessari per al compliment de l'Art. 20 de la LPRL, 

al que ens oposem és al fet que siguen els responsables dels centres els que elaboren 

aquest document, aquest desacord està fonamentat en el fet que en aqueix document 

s'especifica l'aplicació d'una sèrie de criteris tècnics, que els responsables dels centres no 

poden assumir per no disposar de la qualificació suficient i que hauria de ser assumit per 

personal tècnic competent. 

Considerem que no és el mateix ser el responsable que s'haja d'elaborar el document, a 

elaborar-lo. 

D'altra banda, sent la instrucció una guia pràctica per a la implantació de les mesures 

d'emergència en els centres, quan es refereix a l'organització i el nomenament de les 

persones i equips que han d'intervindre davant una emergència, no es contempla de forma 

detallada la necessitat d'una formació específica, ni la dotació de l'equipament de protecció 

que precisen aquests equips per a realitzar la seua missió amb les màximes mesures de 

seguretat. 

S'ha de considerar la màxima protecció de les treballadores i dels treballadors, davant la 

possibilitat d'una exposició a qualsevol risc que puga derivar en conseqüències per a la seua 

seguretat o salut 

 

d) Guia per a la Gestió de la Prevenció. 

Al·legacions d'Intersindical Valenciana a la "Guia tècnica per a la implantació del sistema de 
gestió de la prevenció de riscos laborals" realitzada pel Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals del Personal Propi de la Generalitat. 
 
Consta la "Guia tècnica per a la implantació del sistema de gestió de la prevenció de riscos 
laborals" realitzada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la 
Generalitat. 
 
 
 
A l'esmentada guia consta la informació següent: 

http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_13+Instrucci%C3%B3%20operativa+per+a+l'adaptaci%C3%B3%20o+canvi+de+lloc+per+motius+de+salut+en+l'Administraci%C3%B3%20de+la+Generalitat/96c8f29c-b6b5-4215-b55c-04fdc4e7b830
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_13+Instrucci%C3%B3%20operativa+per+a+l'adaptaci%C3%B3%20o+canvi+de+lloc+per+motius+de+salut+en+l'Administraci%C3%B3%20de+la+Generalitat/96c8f29c-b6b5-4215-b55c-04fdc4e7b830
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_16+Instrucci%C3%B3%20operativa+per+a+l%27elaboraci%C3%B3%20del+document+de+mesures+d%27emerg%C3%A8ncia/b27b444f-e202-4a42-a1f9-32232b2d4d08
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_16+Instrucci%C3%B3%20operativa+per+a+l%27elaboraci%C3%B3%20del+document+de+mesures+d%27emerg%C3%A8ncia/b27b444f-e202-4a42-a1f9-32232b2d4d08
http://prevencio.gva.es/documents/161660390/165946849/GT_02+Guia+t%C3%A8cnica+per+a+la+implantaci%C3%B3%20del+sistema+de+gesti%C3%B3%20de+la+prevenci%C3%B3%20de+riscos+laborals/5088e24f-2972-420e-b4cf-f520b5b9fbeb
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« Aquest document té per objecte desplegar a tall de guia el punt 6, "Gestió de l'activitat 
preventiva", del Pla de prevenció establit en l'ACORD de 24 de març de 2017, del Consell, 
pel qual s'aprova el Pla de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat. 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
Aquesta guia serà aplicable als centres, els serveis i les unitats dependents dels sectors de 
justícia, funció pública i educació de la Generalitat, entesa com el conjunt d'òrgans i unitats 
administratives en els quals s'estructuren els serveis centrals i perifèrics de la Presidència de 
la Generalitat, de la Vicepresidència del Consell i de cada una de les conselleries i els seus 
organismes autònoms, a excepció del sector sanitari. Cada conselleria o organisme autònom 
establirà en els seus procediments interns els nivells de gestió de prevenció de riscos 
laborals. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ. 
La conselleria o l'organisme autònom haurà de desenvolupar els procediments necessaris 
per a la gestió de cada apartat del Sistema de Gestió de la Prevenció en els seus diferents 
centres de treball conformant un sistema orientat a l'eficàcia. Per a fer-ho, haurà d'adoptar 
els procediments existents, disponibles en la pàgina web de l'SPRL, passant per les diferents 
fases de desenvolupament, finalització, aprovació i difusió, tal com s'estableix en el 
procediment SPRL_PPRL_00. PROCEDIMENT PER A L'ELABORACIÓ, LA REVISIÓ I 
L'APROVACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE RISCOS LABORALS. A més d'això, caldrà 
elaborar instruccions operatives de treball per a aquelles tasques que es consideren 
crítiques, bé per la complexitat i dificultat, bé perquè una mala execució puga repercutir en la 
seguretat i salut del personal que les du a terme. »   
 
Des d'Intersindical Valenciana considerem que abans de la implantació de la Guia 
esmentada s'hauria d'acomplir el requeriment de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
València de 25 de juny de 2015. L'esmentat requeriment especifica que: 
« Por medio de la siguiente propuesta de Requerimiento, se requiere a la Dirección Territorial 
de Educación de la Generalitat Valenciana, para que se proceda y en los plazos indicados a 
a justificación documental de lo siguiente: 
 
1. PARA QUE SE PROCEDA A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN EN SU CASO E 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CARÀCTER 
SECTORIAL Y ESPECÍFICOS POR CENTRO DE TRABAJO. 
Plazo de cumplimiento y justificación 6 meses.» 
 
En el redactat del punt 6 de l'Acord de 24 de març de 2017 del Consell (DOGV, 10-04-2017) 
també es fa referència a: 
«Per a realitzar el seguiment, control, avaluació i informació de la situació i grau de 
compliment dels objectius que s'establisquen en el Pla de prevenció de riscos laborals de la 
Conselleria o del centre de treball, si és procedent, en el document s'arbitrarà el dret de 
consulta i participació a través dels òrgans específics, paritaris i representatius en el sector.» 
 
Cal assenyalar també que el passat 12 de juny de 2018 el Plenari del Comité de Seguretat i 
Salut Laboral de la Província de València va aprovar per unanimitat la Proposta de Resolució 
d'elaboració d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals específic per al sector docent. 
 
En el mateix sentit, fem referència al fet que en el sector d'administracions públiques i 

Justícia tampoc s'ha elaborat aquest pla. 
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És incomprensible que s'elabore una Guia d'implantació de la Gestió de la Prevenció, quan 

no s'han elaborat els plans.  

 

Per tot el que s'ha exposat, la Intersindical Valenciana sol·licita que la Presidència accepte 

les seues propostes i peticions, i que s'incloguen en l'acta de la Comissió Paritària de 

Seguretat i Salut en el Treball (COPASESA). 

 

A València a 23 de març de 2021, 

 

         

      

 

 

Signat: Manuela Latorre.        Signat: Ismael Guardiola.            Signat: Asunción Flores.     

 

 

 

 

 

 

 

Secretari autonòmic d'Ocupació i Director general de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i 

Formació. CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL. Av. 

Navarro Reverter, 2. 46004. València. Correu-e: nomdedeu_enr@gva.es 

SERVEI DE RELACIONS SINDICALS I CARRERA PROFESSIONAL.  DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ 

PÚBLICA. CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 

LLIBERTATS PÚBLIQUES. Correu-e: rrssfp@gva.es                


