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La Generalitat obre a partir d’avui una “finestreta
virtual” per denunciar, via Internet, situacions de

riscos laborals

Amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, el Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat ha presentat avui les línies generals de la política en
relació amb la prevenció de riscos laborals, alhora que ha presentat una jornada sobre
“Immigració i Salut Laboral”.

La política del Departament es basa en un seguit de mesures de prevenció per millorar la
qualitat en l’àmbit laboral. Dins d’aquestes mesures, cal destacar la posada en marxa, a
partir d’avui 28 d’abril,  d’una "finestreta virtual" per recollir les denúncies de
treballadors o de ciutadans relatives a situacions de riscos laborals. Aquesta
finestreta, a la qual es podrà accedir des de la web del Departament
(www.gencat.net/treball), és un canal per a que qualsevol ciutadà faci arribar amb comoditat
a l’Administració, via Internet, informació sobre situacions que posin en perill la salut o la
seguretat ja sigui en establiments públics, privats o al mateix carrer.

El fet que la via de la denúncia sigui informàtica es deu a que aquests tipus de
comunicacions no poden ser anònimes, sinó que tan sols es tramiten si hi ha identificació
del denunciant. Així doncs, quan las situacions comunicades siguin competència d’un altre
òrgan administratiu, s’enviaran a aquest òrgan. Si són competència de Treball i Indústria, es
traslladaran a la inspecció de treball per investigar-les i, en qualsevol cas, es comunicaran
les actuacions fetes al denunciant.

SANCIONS PER RISCOS LABORALS

La prevenció de riscos laborals és una de las principals preocupacions del Departament de
Treball i Indústria. Durant l’any 2003, s'han obert un total de 3.764 expedients de prevenció
de riscos laborals que han suposat un total de 15.362.733,53 euros imposats. Durant el
primer trimestre del 2004, el número d’expedients oberts ha arribat a 1.160 per 4.098.364,59
euros, xifres superiors a les del primer trimestre del 2003, període en el que es van iniciar
909 expedients per 3.680.281,29 euros.

Tot i això, l’any passat es van cobrar, durant el període voluntari de pagament, 2.992
sancions per valor de 7.322.782,32 euros. El primer trimestre d’enguany, la quantia cobrada
va ser de 716 per un total de 1.698.388,10 euros.
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Sancions imposades per prevenció de riscos:

Any Número expedients sancionadors Quantia imposada (euros)

2003 3.764 15.362.733,53
1er. Trimestre 2003 909 3.680.281,29
1er. Trimestre 2004 1.160 4.098.364,59

Sancions cobrades en periode voluntari en matèria de prevenció de riscos:

Any Número sancions cobrades Quantia cobrada (euros)

2003 2.922 7.322.782,32
1er. Trimestre 2004 716 1.698.388,10

JORNADA SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT LABORAL

Un dels objectius bàsics de l’acció de govern en l’àmbit laboral és la valoració social de la
seguretat i la salut en el treball i, per això, el Departament de Treball i Indústria ha volgut
també commemorar aquest Dia Internacional amb una jornada que, sota el lema
“Immigració i Salut Laboral” se celebra al Palau de la Generalitat.

En aquesta jornada, que inaugurarà aquesta tarda el conseller Josep Maria Rañé, hi
participarà la directora general de Relacions Laborals, Mar Serna. També hi presenten
ponències Daniel Martínez, professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat Pompeu Fabra; Joan Benach, professor del Departament de Ciències
Experimentals i de la Salut; Raquel Calveras, inspectora de Treball i Seguretat social; i
Saoka Kingolo Luzolo, responsable de l’àrea de ciutadania i participació de la Secretaria per
a la Immigració de la Generalitat. Els diversos agents socials presentaran les seves
inquietuds a través d'una taula rodona sota el lema “L’opinió de les organitzacions sindicals i
empresarials”, en la qual hi participen Ghassan Saliba, responsable de Migracions de
CCOO; Abdelkader Aslimani, secretari d’Immigració de la UGT; i Xavier Ibars, director de
Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball. La taula estarà moderada per
Juan Ignacio Marín, subdirector general de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball del
Departament de Treball i Indústria.

Al mateix acte es presentarà un vídeo en sis idiomes sobre prevenció de riscos laborals per
donar la benvinguda als immigrants en el sector de la construcció. Aquest col·lectiu de
treballadors és el que reuneix les condicions més extremes de desigualtat. El debat iniciat
pels ponents tracta d’obrir perspectives sobre com examinar les noves situacions que es
produeixin amb l’arribada dels estrangers al nostre mercat laboral.
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LÍNIES BÀSIQUES DE LA POLÍTICA DEL DEPARTAMENT

Una de las línies bàsiques de la política del Departament de Treball i Indústria en matèria
laboral és potenciar les actuacions d’inspecció de treball i dels centres de seguretat i
condicions de salut en el treball mitjançant campanyes específiques en empreses d’alta
accidentabilitat, en sectors de risc i en petites i mitjanes empreses. A més, es potenciarà la
formació i la informació en col·lectius específics de treballadors, en particular els immigrants,
que per la seva cultura laboral o costums puguin tenir una menor prevenció.

Una altra de las línies a potenciar és el desenvolupament de labors  d’assistència tècnica i
d’assessorament en matèria de prevenció, tant a empreses com a treballadors. La intenció
del Departament és tirar endavant les polítiques de prevenció i els plans de formació en
aquesta matèria amb la màxima concertació amb els agents socials.

FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Paral·lelament, aquesta política es complementa, fora de l’àmbit específic d’empresaris i
treballadors, amb accions de divulgació per tal de conscienciar a la societat de la
importància de la seguretat laboral a través de campanyes, jornades, cursos o seminaris. A
més, cal destacar la col·laboració del Departament de Treball i Indústria amb altres
Departaments, com Ensenyament, per tal de portar a l’escola aquests valors en les diferents
etapes educatives: primària, secundària i Formació Professional. Una de les eines
utilitzades per això és el joc “No badis”, que pretén, a la vegada, divertir i instruir als nens.
És, per tant, una política de formació i d’informació a la vegada.

Durant el mes d’abril també es va posar en marxa una campanya sobre prevenció de riscos
laborals a la comarca de Pla de l’Estany. Aquesta campanya pionera engloba seminaris,
cursos i exposicions sobre com prevenir riscos laborals i no tan sols va dirigida als ciutadans
en general, sinó a col·lectius específics, com estudiants, comerciants, immigrants,
empresaris o policies locals.

Barcelona, 28 d’abril de 2004


