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“iPor fin!” es la frase mas escuchadapor los
de prevencion
de Catalunya.

conseguido.

delegados

y responsables de Salud Laboral de UGT
Finalmente,
las reivindicaciones
se han

:
A
a

ae
, x ,

El pasado 5 de octubre, el Departamentde Treball de
la Generalitat publicé por RD 339 / 2004el registro territorial de los delegados de prevencién y
CSS, documento ampliamente debatido y censurado entre los agentessociales.
Catalunya ha sido una de
las
de Andalucia,

y Navarra.

Canarias,

Ultimas comunidades auténomasque ha

Castilla

Leon, Castilla

La Mancha,

Euskadi,

creado
este

Galicia,

registro, después

Comunidad

Valenciana

El objetivo de este registro es favorecer el incremento de delegados y comités de seguridad y
salud, y conocer como
esta la situacién de la prevencién laboral en Catalunya, por ejemplo, las
necesidades de formacién de los delegados, la cantidad de delegados de prevencién que se
registran, la implicacién de los empresarios en la prevencion, etc.
De aqui a tres meses,

tiempo quefija

el decreto

de la Generalitat

para que se registren

delegadosy los Comités de Seguridad y Salud existentes podremos ver como
esta la
de la prevencion laboral y proponer medidas al respecto.

los

situacion

Asimismo, en este numero aparecenlos datosde siniestralidad
de Catalunya, que también nos
pueden ayudara teneruna idea global de la situacién en nuestro pais.
Estos datos publicados
www.ugtcatalunya.org

Mamen Marquez
OTPRL

periddicamente

podéis consultarlos

en nuestra

pagina web

Biscoe
Loborais

En Joan Ferrari va ser un pionerde la
salut
laboral a la UGT, i segur que els més veterans
del sindicat recordareu els seus cursos i xerrades. Va estar al capdavant del Gabinet de
Salut Laboral de la UGT de Catalunyafins
l'any
1996. En I'actualitat
esta jubilat perd, com podeu comprovar, segueix igual d'actiu, lucid i
incisiu com sempre.

treballadors de ser els responsables dels accidents que han
patit ells mateixos.
Malgrat que ja fa nou anysde la promulgacid de la Llei de Prevencié i de que s'ha portat a terme una
intensa
activitat de
desenvolupament reglamentari, crec que molts ens sentim

Durant molt tempsvas

Molt abans de que
es parlés de les avaluacions de
risc tu ja
explicaves en els teus cursos la metodologia dels "mapes de
risc", fins i tot tens una publicacid sobre aquest tema. Ens
pots explicar en qué es basava aquest metode?

(10)
ty)

ser gairebé I'unic referent

en salut laboral en el Sindicat,

quan la prevencio

de riscos no era encara massa reconeguda. Com
recordes aquella epoca?

O

JF. En aquells moments, i estem parlant de finals
dels anys setanta, la normativa era molt escassai

es limitava a la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene, algun article de |'Estatuto de los Traba-

jadores, i

diferents

Convenis

i Recomanacions

de

la OIT als quals el nostre pais sempre s'adheria,
pero poques vegades complia.

Trews

Van ser anys de treball sindical molt dur i constant.

Els empresaris s'oposaven a aplicar les mesures
de prevencio al-legant que suposaven un
cost afegit
al producte. A vegadesni els nostres propis companyscreien
en alld que els explicavem i tenien
altres prioritats. Malgrat que el nostre lema en aquells anys era "la salut no es ven", era moltdificil
fer entendre a qui tenia dificultats per arribara fi
de mes, que hi havia objectius més importants que
els plusos de perillositat i toxicitat que pagava l'empresa. Hi havia molt poca sensibilitat per aquest
tema,fins i tot per part de la propia Administracio.
Moltes vegades teniem que recordara la propia
Inspeccié els drets que els treballadors teniem
reconeguts pels Convenis de la OIT.

Vent
I qué en pensesde la

situaci6éactual?

JF. Evidentmentles coses han canviat molt i avui en dia es
disposa de medis, tan técnics com humans, cosa que abans
no es podia ni pensar. La formacié impartida durant tots aquests
anys també ha donatels seusfruits i, afortunadament, hi ha

més conscienciacio.

Tanmateix, crec que el que ens hauriem de preguntar éssi
realment existeix un pla i uns objectius clars a medii llarg
plac sobre prevencid de
riscos. Si no és aixi em temo que només estarem alimentant burocracia, leis, organismesi institucions sense una
finalitat clara. Faig aquesta reflexid per que
sembla que
I'elevada accidentalitat que tenim no es correspon
massa amb
els esforcos realitzats. Continuem a la cua dels
paisos comunitaris pel que fa a accidents laborals i encara, de
tan en tan, surten senténcies judicials que culpabilitzen els

es noticia
Una
sentencia

del Tribunal

Supremoreitera

defraudats.

Almenys

jo em sento aixi, ia vegades

penso que

hem canviat algo per qué res canvii, o bé per qué tot segueixi
gairebé igual que abans.

JF.

La metodologia

del mapa de riscos va ser molt utilitzada

pels sindicats italians als anys 70. Consistia en un sistema de
recopilacié de informacié sobre les condicions de treball que
integrava
l'opinid subjectiva dels treballadors a partir de la seva experiéncia, l'avaluacio objectiva dels factors de risc per
part dels técnics, i la contrastacié de tota aquesta informacio
amb
els resultats de danys a la salut que abansfeia la Medicina
Preventiva.

Tota aquesta informacié es tractava de forma molt grafica,
ubicantels diferents riscos a través de simbols i colors en el
mapa
de I'empresa i en els planols de les diferents seccions.
La senzillesa d'aquesta metodologia permetia que empresai
treballadors poguessin conéixer amb qué treballaveni els riscos presents, aixi com prioritzar actuacions i consensuar mesures correctores sense necessitat de tenir uns grans conei-

xements
teécnics.

Crec que
les avaluacions
de risc actuals tindrien molt que aprendre dels mapes
de risc pel que fa a pedagogia i presentacié de
resultats. He trobat a delegats que no saben com posar-se per
llegir l'avaluacié de la seva empresa. Pel que em diuen a vegades
els mateixos delegats, sembla que informes d'avaluacié de risc
s6n enrevessats,

complexes

i molt voluminosos.

Més que una

Quéaconselleries

a un Delegat de Prevencid nou que acaba de

guia perinformar i ajudar a decidir qué fer, semblen un laberint
per perdre's.
sortir elegit?

JF. El Delegat de Prevencio s'ha d'anticipar a |'accidentde treball, conéixer

molt bé els productes

i els materials

que es fan

servir en el procés productiu i saber com estan
treballant els
seus companys. Per poder fer aquesta tasca cal tenir una bona
formacié en prevencié de riscos, cal patejar-se els llocs de
treball i parlar amb els companys per detectar possibles problemes, cal estar al dia en normativa, cal preguntar i anar-se
assessoraral sindicat 0 a altres organismes quan
calgui... i tot
aixo vol dir temps,cal utilitzar la majoria de les hores
sindicals.
Eduard Salvador
OTPRL

que la embolia

"in itinere"

no se considera

accidente

laboral

El Tribunal supremotiene consolidado como
doctrina el rechazo a calificar como accidente de trabajo las enfermedades o
dolencias que suceden duranteel trayecto de ida o de vuelta al trabajo.
30/09/2004 - Diariomedico.com
Los jévenes

con contratos

temporales

tienen

"mas papeletas"

para sufrir accidentes

Seguin
un estudio realizado por AVALOT de UGT de
Catalunya,
los jovenes de entre 16 y 25 afios, con contratosinferiores a
los seis meses, de baja cualificacién y que trabajan en empresas de menos de 50 empleadosson los
que tienen "mas
papeletas" para sufrir un accidente laboral o padecer una enfermedad profesional, segun un estudio realizado por UGT.
08/10/2004 - Europa Press
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Creacio del Registre de Delegats d

i

de Seguretat

i Salut a Catalunya

EI 5 d'octubre del 2004, el Departament de Treball de la Generalitat va crear un registre territorial de Delegats de Prevencid c
La norma va entrar en vigor el dia 28 d'octubre

i estableix

constituits. Per a les noves eleccions, es disposara d'1 mesa
EL NOU REGISTRE ENS

HA
DE SERVIR

A

un termini de 3 mesosper a

TOTSPER A:

e Disposar d'unallista
fiable dels Delegats de Prevencio i
Comités de seguretati salut constituits en la nostra comunitat
perfacilitar mecanismes de comunicacid i difusié de la informacid
generada pel nostre sindicat en temes de PRL. L'accés a les
dades
del re-gistre sera Unicament per a organismes competents
0 persones que acreditin un legitim dret i es realitzara a través
de la seva sol-licitud a la mateixa OPRA, que expedira
certificat
en 10 dies detallant

els noms dels Delegats

de Prevencid

(no

la seva afiliacié sindical).
e Afavorir la comunicacio entre el sindicat i les administracions
i els organismes publics competents en matéria de PRL
facilitant
la nostra participacid. L'OPRA periddicamentfacilitara als sindicats la relacid de les empreses on es veura reflectit estadisticamentsi existeixen 0 no Delegats de Prevencié o Comités de
seguretati salut.
Lobjectiu d'aquesta publicacié és informar sobre el procediment
del registre i facilitar el treball del nostre sindicat a I'hora d'en-

degari consolidar aquest registre de Delegats i Delegades de
Prevencid,i també el registre de Comités de Seguretati Salut.
ON TROBAR LES

ACTES?

Des de la Generalitat de Catalunya s'han editat dos models autocopiatius d'actes -un model per a registre de Delegats de
Prevencid i un altre model per a Comités de seguretati salut,
que pots trobar a la teva Federacié o Unid, en format paper.

Tambépots emplenar les actes a través d'Internet, accedint a la pagina web www.gencat.net, i realitzant els passos segiients:
. Entra a www.gencat.es
. Accedeix a Generalitat...

departaments

. Cerca Departament de Treball i Industria
. Entra a l'apartat de relacions laborals
. Cerca seguretati salut laboral
. Accedeix a l'apartat acordsi

. Cerca
NOWBWNH

altres novetats

l'apartat impresos. Aqui hi trobaras un document en
format Acrobat que pot emplenar-se informaticament i imprimir
les tres copies necessaries.
COM EMPLENAR LES

ACTES?

Noveseleccions sindicals
Un
cop celebrades les eleccionssindicals,
cal triar els delegats de prevenci6:
1. Omplir I'acta emplenantla casella "alta" amb les dades del

centre de treball i de l'empresa.

2. Emplenarles caselles amb les dades dels delegats de prevencid triats.
3. Emplenarl'apartat referent a la representacio sindicali sollicitar la seva signatura.
4. Emplenarl'apartat referent a la part empresariali sol-licitar
la seva signatura.
Eleccions

sindicals

anteriors,

altes

i baixes

Per a eleccions anteriors en les que no hi ha hagut modificacid:
1. Omplir l'acta emplenantla casella "alta" i les dades de les eleccions quan van
ser realitzades.

4

la notificacié

dels delegatsi

les delega

partir de la data d'eleccid del Delegat de Prevencid o de constituc
2. Emplenar

les caselles

de l'empresa.

3. Emplenar les

caselles

amb les dades del centre de treball i
amb les dades dels delegatstriats.

A

la casella de "data efecte" cal posar la data d'eleccio del delegat.
4. Emplenarl'apartat referent a la representacio sindical i sollicitar la signatura del delegat sindical o del secretari general de
la Seccié Sindical.
5. Emplenarl'apartat referent a la part empresariali sol-licitar
la signatura del representant de l'empresa.
Per a qualsevol modificaci6 -alta/baixa-:
1. Omplir l'acta emplenantla casella "modificacions"i les dades
de les eleccions quan van
ser realitzades.
2. Emplenarles caselles amb les dades del centre de
treball i
de l'empresa.
3. Emplenarles caselles amb les dades de la persona que deixa
el seu carrec i la data en quéel

deixa i les dades de la persona

que
el substitueix i la data de substitucio.
4. Emplenarl'apartat referent a la representacio sindicali sollicitar la seva signatura.

5. Emplenarl'apartat
la seva signatura.

referent a la part empresariali sol-licitar

e Si per conveni o pacte d'empresa hi ha un nombre de delegats superiora I'estipulat per la LPRL, s'ha d'adjuntar fotocopia
de I'acord juntament amb
I'acta per acreditar-ho.
e De la mateixa manera s‘ha d'actuarsi els delegats de prevencio son triats fora del comité d'empresa. Es recomana que
en cas d'existir pacte verbal, es corrobori per escrit per correspondre segons
l'anterior.
e Si l'empresari es nega a signari/o segellar el justificant de recepcié corresponent que consta en aquesta acta, s'ha de dipositar l'acta en l'OPRA, fent constar la negativa perescrit en l'acta.
Des de I'OPRA, es posaran en contacte amb |'empresari per a
que expliqui les seves raons (requeriment d'esmena).
Si s'hi continua negant, la inspeccio de treball actuara d'ofici per
esbrinar els motius de la negativa. Mentrestant, aquesta acta
només quedara registrada, perd no computada.
QUIN

ES EL TERMINI

PER REGISTRAR

LES

ACTES?

e Per a eleccions de Delegats de Prevencio i Comités de seguretati

salut constituits

abans del 28 d'octubre de 2004 (data

d'entrada en vigor del decret) han de registrar-se abansdel 28
de gener de 2005.
e Per a eleccions de Delegats de Prevencid i Comités de seguretat i salut a partir de 28 d'octubre de 2004 el termini és
d'un mes d'enca de
la data d'eleccid o constitucid.
ON HAN DE REGISTRAR-SE

LES

ACTES?

L'administracio ha fixat el lloc on es registraran les actes de
Delegats de Prevencid i dels Comités de seguretat i salut, i que
coincideix a I'Oficina Publica d'Eleccions en els organs de
representacio dels treballadors (OPRA), amb ubicacid a les
segtients adreces.

Prevencio
ites de seguretat

i salut -Decret

i Comites
339 /2004,

de 5 d'octubre-.

de prevencio triats en processos anteriors i comités de seguretati
del Comité de Seguretati Salut.

salut ja

Barcelona
_C/ Albareda, 2-4. MetroDrassanes L-3. Tf. 93 622 04 00
‘Horari

Registre:

Mati 9-14h. Tarda Dimarts 15-16.30h

‘Horari Atencié al public: Mati 8.30-14.30h. Tarda Dimarts 15-18h

_El Departamentde

Treball esta pendent de confirmarsi

es podra portar

“a registrarles actes a les sucursals de Cornella i Manresao Unicamenta

|Barcelona.
|Tarragona

_C/ Joan Baptista Plana, 29-31. Tf. 977 23 26 14
‘Horari: 9-14h. Tarda 15-16.30h
‘Tortosa
‘Pendentde I'obertura de I'oficina, mentrestant es registraran a l'oficina
‘de Tarragona.

|Lleida

‘Horari: Mati 9-14h. Tarda 15-16.30h

RZ. Mi valoracion es positiva. El registro de
los Delegados de Prevencién y Comités de
Seguridad y Salud es una
reivindicacién que
desde
el sindicato UGT hemosrealizado des-

Girona
'C/ de la Creu, 9-11. Tf 972 22 27 85

_Horari: Mati9-14h, Tarda 15-16.30h
QUI POT REGISTRAR LES
ACTES?
Les actes de Delegat de Prevencié podenregistrar-les:
eEls mateixos Delegats de Prevencio.
e Els responsables de cada Federacié Nacional de Catalunya i responsables
de les unions de Tarragona, Lleida, Girona i Terres de |'Ebre, degudament
legitimats davant de les OPRASi acreditats al sindicat per a aquesta gestio.
Les actes de Comité de Seguretat i Salut -CSS- podenregistrarles:
e Empresari o representants legals que formin part del CSS.
e Els mateixos Delegats de Prevencio que formin part del CSS.
e El responsable de cada Federacié Nacional de Catalunya i responsable
de les unions de Tarragona, Lleida, Girona i Terres de I'Ebre, degudament
legitimats davant de les OPRASi acreditats al sindicat per a aquesta gestio.
LES ACTES?

LA UGT DE CATALUNYA EN

el nuevo registro de los Dele-

gados de Prevencién y Comités de Seguridad
y Salud?

'C/ General Britos, 3. Tf 973 23 00 80

COM INTERVINDRA

éCémovaloras

EL REGISTRE

DE

Des de la UGT de Catalunya recomanem que
el registre dels Delegats de
Prevencio i Comités de seguretat i salut es realitzi des del mateix sindicat
a través dels responsables assignats a cada Federacié, per poder demanar
la informacio suficient que ens permeti una major accessibilitat als delegats
i Comités de seguretati salut.
La cOpia rebuda es gestionara, preferentment, a través dels organitzadors
sindicals o qui realitzi les eleccions, els quals emplenaran, juntament amb
la delegada,l'acta i després de la signatura i/o segell de l'empresari, portaran els impresos al Departament d'Eleccions de la UGT de Catalunya,
on ho recolliran les persones acreditades perrealitzar el registre (responsables de Salut Laboral de les federacions per a Barcelona i responsables
de Salut Laboral per a Tarragona, Tortosa, Lleida i Girona). Finalment, aquests responsables
lliuraran la copia registrada al Departament d'Eleccions
per a la seva informatitzacio i control.
Si tramites l'acta com a Delegat de Prevencid, és important que remetis
una copia d'aquesta a la teva Federacié per tal de comptabilitzar-la.
Marta Juan
OTPRL

de la entrada en vigor de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales. Para mi, personalmente, es una satisfaccién
muy grande, al

igual que para todos los que hemosluchado
por conseguir

este registro.

éCrees que tendra aceptacion por parte de
los trabajadores

desde

y qué respuesta hasrecibido

la entrada

en vigor

del Decret

399/2004
del Departament
deTreball
dustria, hace justamente
un mes?
RZ.

Creo que,

al haberse

realizado

i In-

ante-

riormente un acta de Delegados de Prevenci6onlos trabajadores ya tenian presente
la necesidad de llevar un registro, al igual
que
se realiza con los Delegados
de Personal.
Asi pues, los Delegados de Prevencién ya
estabansensibilizados
con la reivindicacién
conseguida y han sido debidamenteinfor-

mados. También hemos
recibido

llamadas

en la federacién pidiendo informacién sobre
el registro y solicitando los impresos.

La respuesta ha
sido positiva y masiva, sobretodo desde los Comités de Seguridad y
Salud, siendo menos representativa desde
las empresas de menosde 50 trabajadores
por la problematica de ser sdlo un Delegado
de Prevencién y tener un reducido crédito
horario.
Lucia Mateo

OTPRL

OpiLn.o.de.l.expert.

Qiiestions basiques de prevencioé
El Delegat de Prevencio
El Delegat de Prevencié

és un treballador

és un representant

dels treballadors

designat

per I'empresa?

i no és pas un organtriat

per l'empresari.

No s'ha de confondre

amb
la figura del treballador designat per I'empresa per desenvolupar tasques de prevencié (quan aquesta sigui la modalitat
triada per gestionar la prevencié en l'empresa). No han de coincidir les dues figures en la mateixa persona.

Quines sonles
_

funcions

dels Delegats

de Prevencid?

Els Delegats de Prevencié tenen com a funcionsprincipals;
_ eCol-laborar amb
la direccié de |'empresa en la millora de l'accid preventiva;
ePromoure i fomentar la participacié dels treballadors en |'execucié de la normativa sobre prevencid de riscos laborals;
_ eSer consultats préviament a la seva adopcié sobre les mesuresrelatives a la planificacid, organitzacid i desenvolupament
del treball i les activitats réferents a la prevencio de riscos i proteccid de la salut dels treballadors a I'empresa;
eExercir una funcié de waenc
i control sobre el compliment de la normativa de prevencid de riscos laborals per part de

l'empresari, _

ing,

Per l'exercici d'aquestes funcions « Delegats de Prevencié estan facultats a acompanyara técnics de prevencidi inspectors
de treball en les seves visites‘alcentre de treball, tenir accés a la documentaciérelativa
a l'activitat preventiva que es
desenvolupi a l'empresa, aixi com a formular propostes perla millora de les condicions de
treball.
Adreceu les vostres consultes a: otpri@catalunya.ugt.org

Informe

Sinistralitat

Laboral

a Ca-

2003-2004
Una vegada més,la sinistralitat laboral en valors absoluts (i ens els grans sectors de produccid) respecte I'any 2003, han
tornat a baixar a Catalunya (-10,60%). Aixo equival a que cada dia, 36 accidents de treball no han ocorregut. No obstant,
si baixem un nivell (dels sectors de produccié) podrem visualitzar 11 subsectors que si han experimentat creixements,
que en alguns casos els podem considerar

importants.

. Les activitats diverses i serveis personal. Els Ileus han crescut un 95,22%i
. Les empreses relacionades amb
el reciclatge.

Els lleus han crescut un 108,26%i

. La silvicultura i explotacio forestal. Els Ileus han crescut un 72,94%i
. La metal-lurgia.

. energia

Els Ileus han crescut

els greus un 550%.

un 33,21% i

el greus un 500%.

-

els greus un 66,67%.

els greus un 88,89%.

eléctrica, gas i aigua calenta. Els Ileus han crescut un 73,47%.

. El transport maritim, cabotatge i vies interiors. Els Ileus han crescut un 55,17%.
. El material electronic, radio, TV i comunicacio. Els Ileus han crescut un 50,72%.
. Altres materials de Transports. Els Ileus han crescut un 11,50%.
oust
On
wWhnN
wow
. Les

?

activitats afins al transport i agéncies de viatges. Els lleus han crescut un 10,98%.

10. A correus i telecomunicacions. Els lleus han crescut un 6,39%i

els mortals uN 300%,

11. El sector agrari i caga. Els mortals han crescut un 500%.

increment
JaumeSuriol

dels accidents mortals i els tants per cent son espectaculars.

OTPRL-Mutues

6

i,

r

‘

a

%
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SECRETARIA

ESL ets)
DE MEDI AMBIENT

I SALUT

LABORAL

| Areade Mitues
Per a consultes i assessoramentespecific de temes relacionats
ambles Mutues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals

ens trobaras a Rambla Santa Monica, 10 Barcelona 08002
| teléfon93 304 86 00 extensiéd6367
- Consultes
| Séc un treballador d'una empresadel
sector del metall.
Fa unsdies
I'empresa em va comunicar mitjancgant un
- full que havia de fer-me una revisié médica. M'agradaria
_ sabersi estic obligat a fer-me-la
i si em puc negar a
fer-me un analisi de sang.
La LPRL reconeix
l'obligacié

per part de l'empresari de garantir

la vigilancia periddicade la salut dels treballadorsal seu car-

} rec, sempre en
relacié
amb
els riscos del seu lloc de
treball.
_ Per tant, abans de
realitzar
cap reconeixement, s'ha de realitzar l'avaluacié de riscos del lloc de treball del treballador.
_ Els reconeixements médics sén un dret del treballador que
~neix del dret genéric a una proteccié eficag en matéria de
seguretat i salut en el treball, establert a l'art. 14 de la Llei
- de Prevencidéde Riscos Laborals.
Aquesta vigilancia realitzada a través del que els treballadors
_anomenem "revisid médica", només pot ser duta a terme
~ amb
el consentiment del treballador, tal i com estableix l'art.

22 de la LPRL.

_ Tanmateix pot ésser obligatdria en aquelles situacions excepcionals, establertesa l'art. 22.1 de la PLRL. Un exemple seria
- aquell lloc de treball que depenentde I'estat de salut del tre- ballador pot suposar un
risc
a terceres persones, o quan hi
_ ha una disposicié legal d'un risc especific o d'una activitat especialmentperillosa, o quan el reconeixement médic és imprescindible per avaluar els efectes de les codicions de treball
> sobre la salut dels treballadors.
a
_ En aquestes
circumstancies, l'empresa ha d'emetre un informe
| previ als representants dels treballadors.
| En tot cas, els reconeixements médicsi les proves realitzades
i
_ no han de causar molésties al treballador i han d'ésser proporcionalsal risc.
Has
de tenir en compte que les mesuresde vigilancia i control
- de la salut dels treballadors s'han de dur a terme respectant
el dret a la intimitat, la dignitat de la persona,i la confidencialitat dels resultats obtinguts. En cap cas els resultats po-

Po
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) KIOTO, LA NECESSITAT D’UN CANVI
-Comtots
sabeu,I'Estat espanyol es va comprometre, en virtut
del Protocol de Kioto, a reduir l'emissiéd de gasos efecte
_hivernacle en un 15%respecte
dels gasos emesos al 1990
| (any base) pera I'any 2012.
_En aquestalinia,
s'ha aprovatla llei que regula el régim de
F comers de drets d'emissié de gasos d'efecte hivernaclei el
' Pla Nacional d'Assignacié d'Emissions per al periode 20052007. Segons dadesdel Ministeri de Medi Ambient, les in- dustries espanyoles podran assumir perfectamentels objectius
_establerts en aquest pla, ja que només suposa
el 0,01%anual
_dels beneficis obtinguts (uns 85 milions d'eurosI'any).
>Des de la UGT de Catalunya pensem que
l'aprovacié d'aquests
| feials decrets suposen un pas molt significatiu, tant pel nostre

| compromisamb Kioto,com pel grau d'esfor¢que el seu com~pliment requereix. Es important implicar a tots els sectors
responsables de |’emissié de gasos pertal que aquestalinia
_de treball sigui del tot assumible i que és una prioritat l'adequa-

den ésserutilitzats

ambfinalitat

discriminatoria i només hi

tindraaccés el personalmédic
i el treballador,mai |'empresari,
ni el Delegat de Prevencié ni el servei de prevencid.
L'empresarii altres persones vinculades amb la prevencié de
riscos a l'empresa només poden
accedir
a les conclusions de
la vigilancia de la salut en relacié amb
el lloc de
treball ("apte",
"no apte").
Recorda:
e Els reconeixements médics son a carrec de I'empresa
i dintre de I'horari laboral. Si existeix la impossibilitat de realitzarlos dintre de I'horari laboral, l'empresa ha d'assumir les despeses de desplacamenti temps.
e El treballador té dret a rebre els resultats del reconeixement de maneraconfidencial.
Séc una treballadora
d'un supermercat i ja fa 18 dies
que estic de "baixa" per una hérnia de disc, diagnosticada pel traumatdleg de la Seguretat Social. Ahir vaig
rebre una carta de la Mdtua d'Accidents
de Treball on
esta associada la meva empresa, citant-me per fer-me
unes exploracions complementaries
a la patologia que
pateixo. Estic obligada a anar a aquestes exploracions?
Arrel de la Llei 42/94 qualsevol empresa pot optar per a que
la gestid de la Incapacitat Temporal per Malalties Comunes,
la gestioni la Seguretat Social o la Mutua d'Accidents de Treball. D'iaquestes dues opcions es desprén que la teva empresa
ha optat per a que sigui la Mutua qui faci el seguiment de la
I.T. per malalties comunes.
El Reial Decret 575/97, de 18 d'abril, possibilita que a partir
del 15é dia de baixa, les muitues ens poden convocara qualsevol revisié relacionada amb
la nostra patologia per abreujar
el periode de baixa o avangaruna llista
d'espera. En cas de
no tenir en compte la convocatoria la Mutua pot elevar una
proposta d'alta administrativa. Qué ens vol dir aixd? Que
si
la Inspeccid Médica no emet informe en contra, en el termini
de deu dies, ens trobarem amb una
alta administrativa (no
cobrarem el subsidi de la baixa, a no ser que anem treballar)
i seguirem estant de baixa médica.
Pertant, cal assegurar-se que la convocatoria esta relacionada
amb
la patologia que patim si és aixi, anar a la convocatoria.
JaumeSuriol
OTPRL-Mdtues
Adreceules

vostres consultes a: mutuas@catalunya.ugt.org

cié dels sectors industrials invertint i millorant la tecnologia
de les nostres empreses per mantenir la competitivitat de la
industria afectada. Considerem que per canviar la tendéncia
i avancar de forma realista, tenint present la situacié econdmica, tecnoldgicai distribucid sectorial de l'ocupacid de la
nostra industria, és necessari cercar vies alternatives que
permetin reduir les emissions a un ritme considerable, evitant
la deslocalitzacié industrial i sobretot, preservant Il'ocupacid.
D'altra

banda,

sera necessari

continuar

mantenint

reunions

entre les parts implicades (administracié, patronal, sindicats)
per tal de consensuar acords amb
alternatives que no suposin
una externalitzaciéd de costos per a la societat i que siguin
beneficioses tant per al sector empresarial com per al conjunt
dels treballadors i ciutadans d'aquestpais.
Marta Gonzalez
Departament Medi Ambient

t interessa
www.ugt.es

Pagina de UGT Confederal. Tiene un link de Salud Laboral
y otro de Medio ambiente. Contiene noticias actuales, comunicados de prensa y posicionamientos de UGT. En salud
laboral tiene un link de documentacién que contiene:
revistas PRL, guias practicas de diferentes temas de
salud laboral y documentos de divulgacién.

www.funprl.es

El objetivo de la Fundacién es promoverla mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequefias
empresas,a través de acciones de informacién, asistencia técnica,
formacién y promocién del cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos. Esta pagina explica cémo realiza la Fundacion
sus actividades, la memoria de actividades, proyectos realizados,
estadisticas de la Fundacion y concursos de futuros proyectos.

Bir) >y-N(oema-)deele(toolelMmir-ie-tailie-e|

Esta Guia para la prevencion de riesgos laborales durante
el embarazo se centra a hablar de la Seguridad y
Salud Laboral en este periodo:

Qué elementos

establecidos en la legislacién actual (Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, articulos 25
y 26) y desarrollo normativo nos amparan ante

este tema y cémo
concretar los mecanismos
para

»

$

se

yp.

una correcta gestion de la prevencién. Habla del
riesgo antes, durante
y tras el embarazo (riesgo bioldgico, quimico, fisico) y de qué manera evitarlos.
Una guia realizada por la OTRPLen el afio

2004, indispen-

sable para cualquier delegado de prevencion, o para cualquier persona interesada en este tema.

Estudio de calidad de vida profesional para
el sector del transporte urbano de pasajeros

En primerlugar, realiza una descripcién de los resultadosfinales
que evaltia los niveles de estrés laboral, burnout, satisfaccidn laboral, implicacién con el puesto de trabajo e identificacién con la

laneg-tt-

En segundo lugar, hace un analisis de las causas de los resultados
anteriores y propone
posibles lineas de accién e intervencién orientadas a mejorar los resultados del primer apartado.
El tercer apartado, analiza la presencia de amortiguadores de estrés laboral en los participantes del estudio. El interés de este
apartado esta en identificar elementos concretos que disminuyan
el efecto de los posibles estresores presentesen el lugar de trabajo.
Estos cuatro resultados finales hacen que el estudio ofrezca
unavisi6n

clara de la realidad

del colectivo.

Un modelo util y practico para la realidad y la practica de las
organizaciones, realizado en el 2004 por Senta Work en colaboracién con UGT de Catalunya.

ers

www.prevencionintegral.com

Portal de Prevencién de Riesgos Laborales dependiendo de la UPC.

Contiene interesantes editoriales, agenda de eventosy
realizadas, links de acceso, noticias de PRL, estudios

actividades
y trabajos,

Transporte rbano
Ce

boletin semanal gratuito, formacién, bolsa de trabajo, etc. Portal
de prevencién muy completo.
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