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“Estudi de les condicions de treball i la influència
d’aquestes condicions en l’estat físic, mental i so-
cial del treballador i de la treballadora a causa de
la realització d’una tasca específica”. Aquesta de-
finició està inspirada en el concepte de salut laboral
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la sa-
lut és un estat de benestar físic, mental i social i
no sols l’absència de dany i de malaltia. Des d’a-
questa perspectiva, la cultura de la prevenció ha de
substituir la inèrcia dels fets consumats, de tal ma-
nera que les mesures per garantir la seguretat i la
prevenció dels riscos laborals ha d’integrar-se en
les fórmules organitzatives i de gestió empresarial
i impregnar totes les estratègies assolides per les
empreses per dur endavant les seues activitats.

� Què fa el Sindicat
STEPV-Iv ha promogut campanyes per informar els
treballadors i les treballadores docents de qües-
tions relacionades amb la salut laboral i per re-
ivindicar una millora substancial de les condicions
laborals mitjançant l’aplicació de polítiques pre-
ventives. La campanya “Pengem les claus” plan-
tejava millores en les condicions de treball en llocs
considerats itinerants. “Pel reconeixement de les
nostres malalties professionals” era una altra
campanya que pretenia, mitjançant una nova ca-
talogació de les malalties i accidents laborals
considerats fins ara fortuïts, que s’hi començaren
a aplicar mesures preventives des de tots els àm-
bits de gestió de l’administració educativa.  Des del
comité de Seguretat i Salut Laboral, la represen-
ciació del Sindicat ha encapçalat la denúncia de si-
tuacions concretes que produïen un deteriorament

greu de les condicions de treball individuals i
col·lectives de professorat a determinats centres
educatius públics.

El Sindicat va propiciar la signatura dels acords
de juliol de 2006 al si de la Comissió Sectorial de
Seguretat i Salut Laboral, uns acords que suposaven
un impuls necessari.

� Els comités de Seguretat
Els comités de Seguretat i Salut Laboral són òrgans
paritaris integrats per representants de l’admi-
nistració i dels treballadors, que han de vetlar per
la seguretat i la salut laboral i als quals pot adre-
çar-se qualsevol treballador o treballadora. 

�La comissió sectorial de Seguretat i Salut Laboral
El Sindicat va propiciar la signatura dels acords de
juliol de 2006 al si de la comissió sectorial de Se-
guretat i Salut Laboral. Aquests acords  han estat
incomplits per la Conselleria, que no considera la
Seguretat i la Salut Laboral una prioritat a la qual
cal destinar recursos humans i materials. Aquest
incompliment va ser objecte d’una denúncia a l’Ins-
pecció de Treball.  El Sindicat, a més d’exigir el seu
compliment, vol ampliar els drets del professorat
sobre seguretat i salut laboral.

� Els delegats de Prevenció
Els delegats i les delegades de Prevenció de
l’STEPV-Iv col·laboren amb la Conselleria en la mi-
llora de l’acció preventiva, promouen i fomenten la
cooperació dels treballadors i les treballadores en
l’execució de la normativa sobre prevenció de ris-
cos laborals. Els delegats han de ser consultats per

l’administració, amb caràcter previ a la seua ex-
ecució, quant a les decisions referides a la consulta
dels treballadors i treballadores. Els delegats ex-
erceixen un treball de vigilància i control sobre el
compliment de la normativa de prevenció de ris-
cos laborals.

� Normativa vigent
• Àmbit estatal: Llei 31/1995 de 8/11/95 (BOE
10/XI/95). Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Re-
ial Decret 39/1997 de 17/I/97 (BOE 31/1/97). Re-
glament dels Serveis de Prevenció. Decret 123/2001,
del 10 de juliol de la Generalitat Valenciana. 
• Desenvolupament normatiu al País Valencià: Re-
ial Decret 780/1998 de 30/4/98 (BOE 1/5/1998, mo-
dificat pel RD 39/1997. Llei 39/1999 de 5/11/99 (BOE
6/11/99). Conciliació de la vida familiar i laboral: Re-
ial Decret 5/2000 de 4/8/00 (BOE 8/8/00). Text re-
fós de les infraccions i sancions. Llei 54/2003 de
12/12/03 (BOE 13/12/03). Reforma del marc nor-
matiu.

� Per a saber-ne més
• Autoria compartida: “La salud del profesorado”
(Tema del mes), a Cuadernos de Pedagogía núm.
335, Barcelona, maig 2004.
• Autoria compartida: Riesgos psicosociales en la
enseñanza,  Cuadernos STEs-intersindical, Valla-
dolid, 2003.
• Navarro, Javier: Legislació bàsica en Salut La-
boral,  ed. All-i-Oli. València, 2001.

LA SALUT LABORAL, UNA PRIORITAT DEL SINDICAT

SALUT LABORAL

L’Associació de Minusvàlids d’Ontinyent
(AMO), una organització de referència en tota
la Vall d’Albaida, ha concedit a l’STEPV el seu
premi anual com a reconeixement a la
llarga trajectòria del Sindicat en defensa de
l’eliminació de les barreres físiques als
centres educatius, l’ampliació de la reser-
va de llocs de treball i la lluita per a eixam-
plar els drets de les persones amb disca-
pacitats funcionals, tasques en què encara
queda molt per fer. El guardó és un estímul
per a l’STEPV, organització capdavantera en
el compromís per la defensa de la plena in-
tegració social i laboral de les persones amb
discapacitats funcionals.

ELS DISCAPACITATS
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