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EDITORIAL

L’Àrea de Salut Laboral es passa a l’edició digital
Companyes i companys, com ja
sabeu, les mesures draconianes
de contenció de la despesa pública que estan aplicant els governs
estatal i autonòmic del PP afecten a
tota la població.
Els partits conservadors sempre
han mostrat una gran agressivitat
envers les organitzacions populars,
i en especial contra els sindicats.
En el cas d’Intersindical Valenciana aquest atac s’ha concretat en
una dràstica reducció de persones
alliberades.
L’augment de la conflictivitat,
originat tant per la crisi com per la
resposta dels distints governs, ens
ha obligat a destinar gran part dels
nostres esforços i recursos a tot un
seguit de campanyes, la fi del qual
no podem albirar.
Per tal de reduir despeses ens hem
vist obligades i obligats a acordar
en una reunió de coordinadors dels
sindicats i sectors que composem
l’Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient, a substituir l’edició impresa
dels Quaderns de Salut Laboral i
Medi Ambient, per un butlletí elec-

EDICIÓ DIGITAL DELS QUADERNS
DE SALUT LABORAL I MEDI
AMBIENT
Núm. 0 - juny 2012
INTERSINDICAL VALENCIANA
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Carmen
Gómez Gomis
COL·LABORADORES: Francesc Marí,
Mati Sancho, Manuel Ferrando,
Heriberto Moreno
DISSENY I MAQUETACIÓ: Francesc
Marí
REVISIÓ LINGÜÍSTICA: Àngel Muñoz
www.intersindical.org

trònic de l’Àrea.
El que ara us presentem és el nº
zero, en el qual hem fet bàsicament
una recopilació dels materials i activitats realitzades durant el primer
semestre de 2012.
En les següents edicions us informarem de les activitats de cada
sindicat i sector, articles d’opinió,
denúncies, etc.
Aprofitem l’avinentesa per agrair la
col·laboració de totes les persones
implicades d’una manera o altra
en les tasques de l’Àrea de Salut
Laboral i Medi Ambient per l’esforç
realitzat.
Tot açò és el fruit de la participació
de totes i tots.
Com no pot ser d’altra manera,
continuem obertes als vostres suggeriments i aportacions.
Totes les retallades, tots els atacs
inspirats per la ideologia neoliberal
no aconseguiran que fem un pas
enrere en la lluita.
Salut!
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MEDI AMBIENT

3 de juny de 2012: Marxa a Cofrents
El passat diumenge 3 de juny va
tenir lloc una nova edició de la
Marxa Antinuclear a Cofrents, que
en aquesta ocasió ha comptat amb
la participació d'unes 250 persones

procedents de diverses comarques
del País Valencià.
Abans de l'inici de la Marxa, s'ha
desplegat a Jalance una gran
pancarta de 25 metres de diàmetre
amb el símbol de perill nuclear.
Després de recórrer els més de 4

km que separen aquesta població
de la central nuclear, els/les antinuclears ens hem concentrat en
el pont que li dóna accés, on s'ha
llegit el manifest que reproduïm a
continuació.

Manifest de la Marxa antinuclear a Cofrents
Amics i amigues. Una any més ens
reunim davant de Cofrents per a
denunciar els perills de l’energia
nuclear i per a exigir el seu abandó.
Perquè és una central vella, obsoleta, i més que amortitzada.
Perquè té tot un historial
d’accidents i de la seua ocultació.
Perquè, després de Fukushima, el
perill que aquesta central rebente
és més evident que mai.
Perquè, mentre en altres països
han après la lliçó i han tancat o posat termini a l’abandó de l’energia
nuclear, el govern del PP es dedica
a potenciar-la encara més.
Perquè estem farts que perquè
uns pocs obtinguen uns beneficis
indecents, ens passen a totes les
seues despeses. i es pose en perill
la nostra salut i la del medi ambient.

Perquè que Iberdrola mantinga Cofrents funcionant és jugar a la ruleta russa sobre els nostres caps,
apostant les nostres pròpies vides,
i on, com sol ocórrer amb la ruleta, l’única que sempre guanya és la
banca.
Perquè les nuclears generen milers
de tones de brossa nuclear, la més
tòxica i perillosa que existeix, sense
tractament possible i que suposa
manar-los una vertadera bomba de
rellotgeria als nostres descendents
per als pròxims milers de segles.
Perquè som la immensa majoria de
la societat els que som conscients
de tot açò i rebutgem l’energia nuclear.
Perquè, a més, les nuclears són
fàcilment prescindibles. Espanya exporta més electricitat que la
que genera Cofrents, i el sol i el
vent ja generen més energia que

les nuclears. I la produeixen de
forma segura i neta, fomentant
l’autonomia energètica, la tecnologia pròpia i la producció local,
donant llocs de treball estables i
saludables.
Perquè l’energia nuclear és cada
vegada més cara i les renovables
més barates.
Resumint, estem ací perquè amb
les nuclears el que aquesta en
joc és el més important, ni més ni
menys que el nostre futur i el dels
nostres fills.
Per tants motius i, sobretot, perquè ens mereixem una vida segura i en pau, exigim el tancament
immediat de Cofrents i totes les
altres nuclears i junts cridem:
Nuclear? No, gràcies! Cal tancar
Cofrents!
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EDITORIAL
MEDI
AMBIENT

5 de juny

Dia Mundial del Medi Ambient
Coincidint amb el dia mundial del
medi ambient se celebrà a l’edifici
La Nau de la Universitat de València, la conferència amb el lema
“Ocupació verda: molts més llocs
de treball per a un planeta saludable”, a càrrec de Carles Porcel,
formador i coach en DBM®/PNL, i
Miquel Coll com a moderador.
El ponent incidí en la idea de la
necessitat d’avançar cap a un
nou model productiu sostenible
per a eixir de la crisi. Es tractaria
d’implantar una espècie de Green
New Deal, en referència a la política
econòmica impulsada pel president Roosvelt per superar la Gran
Depressió als anys trenta. Aquesta
mesura implicaria una autèntica
reconversió industrial verda, per tal
d’evitar el col·lapse, de mantenir
l’actual ritme de malbratament
de recuros naturals. Aquesta nova
economia té avantatges: està basada en un menor consum d’energia
i de recursos naturals, incorpora el
reciclatge en els processos productius, usa menys materials, necessita una menor inversió, admet més
mà d’obra, fomenta l’autonomia
energètica, estimula el desenvolupament local i és sostenible en el
temps.
Aquest pensament va a contra
corrent, ja que en un període de
crisi econòmica com la que vivim, el
medi ambient sol quedar relegat a
l’últim lloc en les prioritats.
Hem de reconèixer que aquest nou
model productiu presenta reptes
importants: cal una implicació de
les polítiques governamentals, ha
d’anar acompanyat de condicions
de treball dignes, donar oportunitats a les dones, i cal ser conscient
que, com en tota transformació
profunda de la societat, el conjunt
de la població ha de poder adaptar-se als canvis. No és fàcil, de
vegades, acabar amb la cultura de
“l’usar i llençar”. Per tant aquests

canvis no es poden produir en un
interval curt de temps, i involucraran a vàries generacions., però hi
ha experiències arreu del món, com
a Brasil, on es recicla el 100% de
les llaunes d’alumini, dona treball
estable a més de 170.000 persones.
Com que no podem esperar a que
canvien les polítiques econòmiques,
individualment podem contribuir en
l’economia verda fent un consum
responsable, contractant companyies elèctriques verdes, recolzar
l’ocupació verda, etc.
Després de l’exposició s’obrí un
debat durant el qual les persones
assistents feren interessants aportacions.

Per a saber-ne més:
http://www.verdescrecientes.org/blog/?p=76
http://www.who.int/hia/hgebrief_hh_sp.pdf
http://opcions.org/
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MEDI AMBIENT

STEPV i Intersindical Valenciana s’adhereixen al
manifest de la Plataforma Valenciana Rio + 20
El passat 5 de juny de 2012 es
presentà la Plataforma Valenciana Rio+20, a la qual s’ha adherit
l’STEPV i Intersindical Valenciana.
Durant l’acte es va fer la lectura del
manifest que baix reproduïm, de
cara a la celebració de la Conferència de les Nacions Unides sobre
Desenvolupament Sostenible,
coneguda com la “Cimera Rio+20”,

a celebrar del 20 al 22 de juny.
A més d’aquest acte s’ha lliurat
en el registre de la Delegació del
Govern una carta amb una mostra
simbòlica de la biodiversitat valenciana, dirigida al president Mariano
Rajoy per sol·licitar que a la Cimera Rio+20 signe accords vinculants
per tal d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible.

PLATAFORMA VALENCIANA RIO+20
La Plataforma Valenciana Rio+20 la formem associacions i moviments socials i cívics que compartim
una mateixa preocupació per l’abast de les crisis globals de diferents signes que estem patint. És per això que
davant la propera celebració, els dies 20 al 23 de juny, de la Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible, coneguda com a “Rio+20”,
MANIFESTEM
1- Som conscients que totes les crisis globals existents –econòmica, social, ambiental- tenen un origen
comú i provoquen problemes que s’hi potencien mútuament. Sabem que cal fer front a un conjunt de greus
situacions “glocals” (a la vegada locals i globals) vinculades a un creixement econòmic depredador, contaminant i insolidari que la crisi econòmica ha vingut a agreujar. No té sentit, per tant, pretendre resoldre l’actual
crisi econòmica tornant a la senda del creixement insostenible que l’ha causada.
2- Plataforma Valenciana Rio+20, recolza els objectius que plantegen un canvi de model socioeconòmic
que permeta el pas des de l’actual economia “marró”, depredadora i injusta, a un nou model econòmic propiciatori d’un desenvolupament humà realment sostenible, respectuós amb la diversitat biològica i cultural i
satisfactori per al conjunt de la població mundial, sense discriminacions ètniques, socials o de gènere. Caldrà
arribar-hi doncs a acords vinculants per a l’adopció de les mesures necessàries, entre d’altres:
a) La transició energètica, degudament programada des d’ara, per a la progressiva implantació, -avui
tècnicament possible-, de les energies netes i renovables, de l’eficiència energètica i de l’estalvi, a fi de
reduir dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
b) La gestió racional i sostenible dels recursos bàsics com són els que procedeixen dels boscs, dels
mars, dels rius, etc., ja que vivim en un planeta limitat en recursos i en capacitat per absorbir els residus.
c) El desenvolupament i progressiva implantació de l’agricultura ecològica.
d) La regulació del sistema financer per tal d’evitar el predomini i control de les empreses financeres
sobre l’economia i els bens socials. Alhora, cal que s’aplique una política tributària justa i progressiva.
La Plataforma valenciana Rio+20 s’ha constituït per exigir als responsables polítics compromissos clars,
que donen suport als objectius de lluita contra el canvi climàtic, contra la degradació ambiental i la destrucció
dels recursos, i que eliminen la pobresa extrema els inacceptables desequilibris socials i tot tipus de marginació.
Invitem al conjunt de la ciutadania, a les institucions científiques, educatives, culturals, sindicals, empresarials, polítiques, així com als mitjans de comunicació, a divulgar els plantejaments d’aquest manifest
i a participar en les accions que s’organitzaran per tal d’exigir acords vinculants i efectius que resolguen la
problemàtica creada per les crisis actuals i que facen possible la supervivència digna de les generacions
futures.
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SALUT LABORAL

L’Àrea de Salut Laboral inicia la campanya:

Per un treball segur i saludable”
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 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 millorar la salut i el
benestar laboral, establint els mitjans per 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 de riscos adequada.
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 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.
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COMUNICAT DE PREMSA SALUT LABORAL

28 d’abril

Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball
Com tots els anys, la Intersindical
Valenciana recorda als treballadores i treballadors morts per
accidents laborals o per malalties
professionals, a causa de les dolentes condicions de treball i a la falta
de mesures preventives. És una
jornada reivindicativa i de lluita, en
la qual animem a totes les persones treballadores a protegir la seua
salut, perquè la salut laboral No es
ven, es defensa
Les mesures adoptades pel govern en la Reforma Laboral, estan
repercutint de forma negativament
en la seguretat i en la salut dels
treballadors i treballadores, pel
temor a perdre la seua ocupació o
al canvi substancial que poden patir
les seues condicions de treball. Cap
destacar la Modificació de l’article
52.b de l’Estatut dels Treballadors,
que permet l’acomiadament per
causes objectives.
La reducció al màxim de les polítiques preventives, amb un incompliment reiterat de la Llei de Prevenció, tant per part dels empresaris
com de les Administracions Públiques, on s’estan fent retallades importants en matèria de prevenció,
ocasionen un greu perjudici per a
la salut dels treballadors i treballadores.
La por a l’acomiadament per
absentisme aquesta provocant la
disminució del nombre de baixes
per malaltia, sobretot per processos aguts, augmentat el presentismo, fenomen que aquesta facilitant

l’augment i propagació de malalties
infectocontagiosas, en l’entorn
laboral.
La Infradeclaración de les malalties
professionals, està contribuint a la
deterioració de la fiabilitat dels resultats estadístics sobre salut laboral. Gran part dels accidents estan
sent considerats lleus, alterant notablement les xifres de sinistralitat,
molt allunyades de la realitat.
En el País Valencià en termes
absoluts, els accidents mortals
s’han incrementat en un 10’26%,
destacant Castelló que ha passat de
7 accidents mortals a un augment
de 5, el que suposa un 250%, veient
també augmentats els seus accidents mortals In Itinere en un 100%.
Mentre que termes relatius, és a
dir, accidents mortals en relació
amb el nombre de treballadors
exposats, l’increment ha estat del
11,75%. Cal assenyalar l’increment
del 253’06% a Castelló, veient
augmentant també el seu índex
d’incidència d’accidents mortals
In Itinere, arribant a la xifra del
101’75%, segons l’últim informe
interanual d’accidents de treball.
(febrer 2011- gener 2012).
La situació d’atur a el País Valencià
s’ha agreujat considerablement en
els últims mesos, segons dades
publicades pels Serveis Públics
d’Ocupació del conjunt de les comunitats autònomes corresponents
al mes de març, l’atur ha pujat en
14 comunitats encapçalades per
Andalusia (12.538) i el País Valen-

cià (6.575), augmentant l’atur en
43 províncies, encapçalades per
Madrid (4.501) i València (3.810).
Aquesta situació de crisi i precarietat laboral en la qual ens trobem
immersos, està provocant, en el
conjunt de treballadores i treballadors un gran increment dels riscos
psicosociales, tan devastadors per
a la salut i alhora tan silenciosos i
invisibles, pel que els fa incuantificables i per tant inexistents, però
capaços de fer danys directes i
col·laterals, sent la majoria de les
vegades irreparables.
L’augment de pèrdues de drets dels
treballadors i de les treballadores,
dificulten dia a dia la conciliació
de la vida familiar i laboral, (com
el permís de lactància, que ara
solament pot ser exercit per un
dels progenitors), i l’empitjorament
dels condicions de treball, exclou i
margina a certs col·lectius de treballadores i treballadors sensibles
a determinats riscos, maternitat i
menors de 18 anys que s’incorporen
al món laboral,
La desvinculación dels convenis i
la no aplicació dels pactes suposa
una enorme reculada, ja que els
avanços i les millores en matèria de
salut laboral que s’han aconseguit
amb molt esforç i treball al llarg
dels últims 16 anys, introduint clàusules en els convenis que milloren
la prevenció de riscos laborals,
s’estan perdent.
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EDITORIALLABORAL
REFORMA

Per la teua salut...

10 RAONS PER DIR NO A LA REFORMA LABORAL!
La modificació de l’article 52.b de l’Estatut dels Treballadors, que permet l’acomiadament per causes objectives
(amb una indemnització de 20 dies) a aquells treballadors i treballadores que tinguen absències entre el 20 i el
25% de la jornada laboral, incloent-hi les baixes per malaltia comuna de duració inferior als 20 dies, sense tindre
en compte la taxa d’absentisme de l’empresa (tal i com succeïa fins ara que es necessitava que aquesta fóra
superior al 2,5%) suposa, entre d’altres:
1.- La prevenció en riscos laborals o bé desapareix o bé es redueixen al màxim les polítiques preventives.
2.- L’acomiadament per absentisme provocarà la disminució del nombre de baixes per malaltia, sobretot per
processos aguts (grips, etc.).
3.- El presentisme –treballar malalt- facilitarà l’augment i propagació de malalties infectocontagioses en l’entorn
laboral.
4.- Les persones treballadores que vagen al lloc de treball malaltes es veuran exposades a majors riscos per
la disminució en la seua capacitat física de treball, a què s’afegiran problemes per la consegüent disminució de
rendiment i de la quantitat i qualitat de la producció.
5.- Augment dels factors de riscos psicosocials, ocasionats per situacions d’incertesa, insatisfacció, estrés, por
o aïllament. L’empresari o l’empresària pot establir i modificar unilateralment les condicions de treball, el salari,
la jornada i la mobilitat funcional i geogràfica de les treballadores i treballadors, sota l’amenaça d’acomiadament
per a les persones que no l’accepten, o suprimir el contracte o reduir la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o derivades de força major.
6.- Facilita l’incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), ja que es considera causa d’extinció
de contracte la falta d’adaptació de les persones treballadores a les modificacions tècniques realitzades en el
seu lloc de treball, perquè entra en contradicció amb un dels principis bàsics de l’acció preventiva, recollits en la
LPRL 31/1995, com és “adaptar el treball a la persona”.
7.- La substitució de les categories professionals per grups professionals suposa que es detallen menys les tasques del lloc de treball, i això fa que l’avaluació de riscos a què estan exposats els treballadors i les treballadores
siga més genèrica i la vigilància de la salut menys específica.
8.- La desvinculació dels convenis i la no-aplicació dels pactes suposa un enorme retrocés, ja que els avanços
i les millores en matèria de salut laboral que s’han aconseguit amb molt d’esforç i treball al llarg dels últims
16 anys, mitjançantla incorporació de clàusules en els convenis que milloren la prevenció de riscos laborals, es
poden perdre, fet que suposaria, per exemple, un augment en les lesions musculoesquelètiques i ergonòmiques
en general.
9.- Empitjorament de les condicions de treball, especialment per al col·lectiu de treballadores i treballadors sensibles a determinats riscos, maternitat i menors de 18 anys que s’incorporen al món laboral.
10.- Dificultats per a conciliar la vida familiar i laboral per la pèrdua de drets dels treballadors i de les treballadores, com el permís de lactància, que ara solament pot ser exercit per un dels progenitors.

Per un treball saludable:
MOU-TE!
No gires el cap,
ACTUA!
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FITXES

fitxa 1

PER UN TREBALL SEGUR I SALUDABLE!
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. 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.

fitxa 2

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 la simple absència de malaltia.»
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-treballadores i empresaris-empresàries, s’entenen compresos el
personal de caràcter administratiu o estatutari i l’Administració pública on presten serveis.
5- Obligacions de l’empresari i l’empresària: 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 i les treballadores.
- Actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent.
- Vigilància de la salut.
6- Obligacions dels treballadors i les treballadores: 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
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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 us puguen presentar o que, com a
mínim, us ajuden a esbrinar a qui us hauríeu d’adreçar en cas que se us plantege un problema concret.

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 la representació 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 i les delegades de prevenció? Són els representants dels treballadors i de les
treballadores amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
9- Què pot fer un delegat o una delegada de prevenció? Col·laborar amb l’empresari i l’empresària
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 o l’empresària 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 i les treballadores encarregades 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 i les delegades de
prevenció? Tenim la via de la Inspecció de Treball.
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FITXES

fitxa 3

DRETS I DEURES DE TREBALLADORS I TREBALLADORES
Tots els deures en salut laboral de l’empresari o l’empresària suposen un dret per al treballador o la
treballadora.
DRETS DELS TREBALLADORS I DE LES TREBALLADORES
A una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball (independentment del tipus de contracte –temporal o fix o la relació jurídica laboral, estatutària o funcionarial ).
Informació, consulta, participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’activitat en cas de
risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut.
A interrompre la seua activitat i abandonar el lloc de treball, en cas necessari, quan considere que
aquesta comporta un risc greu i imminent per a la seua vida o la seua salut.
A no accedir a les zones de risc greu i específic si no han rebut informació suficient i adequada.
La formació en prevenció haurà de ser dins la jornada laboral (si no és possible, es descomptarà de la
jornada laboral el temps que s’hi invertisca)
Dret a la vigilància a la salut de manera voluntària, excepte en el cas explicat en l’apartat de deures.
A més, quan els riscos inherents ho facen necessari, el dret a la vigilància periòdica de l’estat de salut
deurà ser perllongat més enllà de la finalització de la relació laboral, en els termes que reglamentàriament es determinen.
DEURES DEL TREBALLADORS I DE LES TREBALLADORES
Vetllar per la seua pròpia seguretat i salut i per la d’aquelles altres persones a les que puga afectar la
seua activitat professional, d’acord amb la seua formació i les instruccions de l’empresari o l’empresària.

fitxa 4

DEURES DELS EMPRESARIS, EMPRESÀRIES I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
EN RELACIÓ AL PERSONAL AL SEU SERVEI
Deure de protecció dels treballadors i treballadores front als riscos laborals (tant si són fixos com temporals).
Integració de l’activitat preventiva en tots els nivells de l’empresa i adopció de les mesures necessàries per a la
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores. Acció permanent de seguiment de l’activitat
preventiva. Els costos de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no deurà recaure de cap manera
sobre els treballadors i les treballadores.
Principis que ha de seguir l’empresari:
Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar i combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar el treball a la persona i tenir en compte l’evolució de la tècnica.
Substituir el perillós pel que comporte poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integre: tècnica, organització del treball, condicions de
treball, relacions socials, factors ambientals en el treball.
Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les instruccions necessàries i precises als treballadors i a les treballadores.
Prendre en consideració les capacitats professionals del treballadors i de les treballadores en matèria de seguretat
i salut en el moment d’encomanar-los les tasques.
Investigació específica per a determinar les causes quan es produïsca un dany a la salut o quan per la vigilància de
la salut es troben indicis que les mesures preventives són insuficients.
Cada reballadora ha de rebre una formació teòrica i pràctica, suficient i adequada en el moment de la contractació
–independentment de la modalitat o duració d’aquesta o quan es produeixen canvis en les funcions, en els equips
de treball o s’introdueixen noves tecnologies.
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Específicament deuen:
1.Usar adequadament les màquines, aparells, ferramentes, substàncies perilloses, equips de transport
i qualsevol altre mitjà amb els que desenvolupen la seua activitat.
2.Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari o l’empresària.
3.No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s’instal·len en els mitjans relacionats amb la seua activitat o en els llocs de treball en els que aquesta
tinga lloc.
4.Informar d’immediat el seu superior jeràrquic directe, i els treballadors i treballadores designades per
a realitzar activitats de protecció i de prevenció o, en el seu cas, el servei de prevenció, sobre qualsevol
situació que comporte un risc per a la seguretat i la salut.
5.Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent en matèria de seguretat i salut.
6.Cooperar amb l’empresària o l’empresari per tal que aquest puga garantir unes condicions de treball
segures i que no comporten riscos per a la seguretat i la salut.
La vigilància voluntària de la salut es torna en deure per al treballador o la treballadora (prèviament cal
un informe dels representants dels treballadors i treballadores) quan:
La realització dels reconeixements siga imprescindible:
dors o treballadores o per altres persones relacionades amb l’empresa.
Quan s’hi establisca en una disposició legal en relació amb la protecció de riscos específics i activitats
d’especial perillositat.

Els equips de treball han de ser adequats per a la feina que cal realitzar.
Ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors i treballadores, designant el personal encarregat de posar en
pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. Aquest personal
deurà posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat.
Quan els treballadores o les treballadores estiguin o puguen estar exposats a un risc greu i imminent, l’empresari o
l’empresària estarà obligat a informar al més aviat possible tots els treballadors i totes les treballadores afectades
sobre l’existència de l’esmentat risc i de les mesures adoptades o les que calga adoptar; adoptar les mesures i
donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors i les treballadores puguen interrompre la seua activitat i, si fóra necessari, abandonar d’immediat el lloc de treball; disposar
el necessari perquè el treballador o la treballadora que no puga posar-se en contacte amb el seu superior jeràrquic,
davant una situació de perill greu i imminent per a la seua seguretat, la d’altres treballadors i treballadores o la
de tercers a l’empresa, estiga en condicions d’adoptar les mesures necessàries per evitar les conseqüències de
l’esmentat perill.
Garantirà als treballadors i a les treballadores al seu servei la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció
dels riscos inherents al treball.
Notificarà per escrit a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors i les treballadores que s’hagueren
produït amb motiu del desenvolupament del seu treball.
Si en un centre de treball desenvolupen activitats dues o més empreses aquestes deuran cooperar en l’aplicació de
la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Per això, establiran els mitjans de coordinació que siguen necessaris en quant a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius
treballadors i treballadores.
Garantirà de manera específica la protecció dels treballadors i de les treballadores que per les seues pròpies característiques personals o estat biològic conegut siguen especialment sensibles als riscos derivats del treball.
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SECTORS

STM Secció sindical Ford
Reconeixent que des de fa uns anys
en Ford Almussafes, ha millorat la
prevenció d’accidents, una vegada
més hem de denunciar que pràcticament, des de fa un temps, les
úniques armes que utilitza la Direcció són la repressió, les sancions,
persecució i amenaces de sancions
màximes. Així a la càrrega de
treball, a la pressió i exigències que
suposen les nostres obligacions
laborals i productives, se’ls uneix la
inseguretat, pressió i por a incomplir alguna de la infinitat de normes que, com a única informació
a penes tenim una lectura ràpida
d’una nota. Això si, ens fan signar
com que rebem aquesta informació,
com moltíssima altra, però després
s’obliden d’això fins que hi ha un

nou accident. El atemorir la plantilla, pressionant, reprimint i gairebé
sempre responsabilitzant i expedientant i sancionant la persona accidentada, no fa més que incrementar situacions extres d’estrès i per
tant aconseguint l’efecte contrari al
que es pretén.
SEGUEIXEN obviant que la millor
INVERSIÓ EN SEGURETAT ÉS LA
FORMACIÓ I LA INFORMACIÓ.
No obstant això crida l’atenció
que en nombroses ocasions, per
poc que ens fixem, podem vore a
diferents responsables o comandaments, incomplir de manera
manifesta aquestes normes per les
quals es persegueix i castiga a la
plantilla. Òbviament això crea un

TUC Secció sindical EMT-València
Els motius de les nostres mobilitzacions han estat diversos: estem
sense conveni des de principi d’any
i en les reunions que s’han mantingut fins hui amb l’empresa l’única
alternativa que aquesta preveu per
a la firma del conveni és la rebaixa
d’un 18% del salari i una altra sèrie
de mesures en la mateixa linea.
Tot això amb l’amenaça que, si no
acceptem, l’empresa iniciarà un
despenjament de conveni i si no li
resulta satisfactori realitzarà un
ERO. També reivindiquem l’abandó
progressiu de la prestació del servei
de transport amb la retallada de
combois per línies quedant autobusos a cotxera sense prestar servei.
Així mateix, l’empresa ha deixat de
pagar diferents complements des
de començament d’any que representen una mitjana de 3000 € per
persona.

malestar anímic que repercuteix
en el nostre treball i estat d’ànim
durant la jornada laboral. Exemples
com caminar parlant amb el mòbil,
no usar armilla reflectora en els
seus vehicles, conduir més ràpid
del permès, no usar cadenat de
seguretat quan entren en recinte
de màquines, no utilitzar l’equip
de protecció personal ...... queden
impunes a la vista de tots , quan en
cas contrari seríem castigats sense
contemplacions. A més, si alguna
vegada els ha agafat en renúncies
i comentat diplomàticament, en
lloc de reconèixer i donar exemple, trauen pit i intenten anar a pel
“descarat” que ha estat capaç de
cridar-los l’atenció.
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OPINIÓ

La salut laboral en espardenyes (*)
“L’obrer té més necessitat de respecte que de pa.” Karl Marx
Les condicions de treball exerceixen una influència directa i considerable en la salut i el benestar de
les persones treballadores, però lamentablement, estem assistint a un
important deteriorament de la seua
salut, així com a una reducció dels
recursos dedicats a la prevenció de
riscos en les empreses. Aquesta
situació suposa un menyscapte
en la salut i en la seguretat de les
persones que, en algunes ocasions,
acaben pagant amb la pèrdua de la
vida.
La reforma laboral, elimina drets
històrics dels treballadors i treballadores, atacant la política de
protecció social, el dret a la negociació col·lectiva… i afectant la salut
de les persones treballadores, tant
físicament com psíquicament.
Les condicions laborals establides
estan provocant en el conjunt de
treballadors i treballadores por i
desequilibris emocionals, a causa
del estat d’incertesa i la indefesió
constant a què estan sotmesos, fet
que danya la seua salut.
“Almenys el 85% de tots els accidents del treball són provocats per
la incapacitat de tirar avant amb
l’angoixa emocional”. E.M. Gherman
L’organització del treball i les relacions laborals poden ser determinants per a la salut de les persones
treballadores. Una jornada extensa
o un ritme accelerat poden provocar
fatiga, i això origina que l’exposició
a sofrir accidents siga major. També els excessius nivells de supervisió i vigilància poden desconcentrar
duran la realització de la tasca. Un
altre factor important és la claredat
de les ordres de treball i la coherència entre els diferents nivells
de comandament.
La situació de desprotecció
i d’inseguretat amb que han
d’enfrontar-se tots els dies els
treballadors i treballadores dels

diferents sectors, a causa de la
reducció constant de les polítiques preventives i l’incompliment
sistemàtic de la llei de prevenció
en els diferents sectors, així com
la inestabilitat laboral existent,
ens aboca a unir les nostres forces
per aconseguir un treball decent,
digne, segur i saludable, aspiració
de totes les persones treballadores
durant la seua vida laboral.
Solament així, aconseguirem disposar d’oportunitats per a accedir a
un treball que siga productiu i que
tinga lloc un ingrés digne; seguretat en el lloc de treball i protecció
social per a les famílies; millors
perspectives de desenvolupament
personal i integració en la societat;

llibertat perquè les persones expressen les seues opinions; organització i participació en les decisions que afecten les seues vides, i
igualtat d’oportunitats i tracte per a
totes les dones i homes.
L’OIT defineix la salut laboral com:
“El grau complet de benestar físic,
psíquic i social i no només com
l’absència de malaltia dels treballadors com a conseqüència de la
protecció enfront del risc.”
__
(*) Carmen Gómez Gomis, Coordinadora de l’Àrea de Salut Laboral
i Medi Ambient - Intersindical
Valenciana

L’OIT defineix la salut laboral:
“El grau complet de benestar físic, psíquic i social i no només com
l’absència de malaltia dels treballadors com a conseqüència de la protecció enfront del risc.”

