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Presentació

Gairebé tots els treballadors han de fer desplaçaments a causa del seu 
treball, ja sigui només per anar o tornar a la feina -la gran majoria-, però 
també per dur-la a terme. De fet, un bon nombre de treballadors es veuen 
obligats a desplaçar-se per fer la seva feina, ja formin aquests desplaça-
ments part intrínseca de la seva tasca (cas dels transportistes, per exem-
ple), ja siguin necessaris per accedir al lloc on han de desenvolupar les 
seves funcions (cas de tècnics comercials, tècnics de manteniment...). 

En el curs d’aquests desplaçaments es poden produir accidents i per tant 
és necessari prendre mesures de Seguretat Laboral Viària per prevenir-
los i garantir la seguretat i salut dels treballadors. A Catalunya, durant 
el període 2009-2013, l’11,34% dels accidents laborals van estar rela-
cionats amb el trànsit. D’aquests, el 37,31% van ser accidents de tràn-
sit durant la jornada laboral, i el 62,69% van ser accidents de trànsit in 
itínere. Si ens fixem, però, en la gravetat de les lesions causades per un 
accident de trànsit a l’entorn laboral, el 42,93% de les víctimes mortals 
en el treball durant el període 2009-2013 ho van ser com a conseqüència 
d’un accident de trànsit. 

Ara bé, les responsabilitats de l’empresa en aquesta matèria varien en 
funció de si els desplaçaments són durant la jornada o són els necessaris 
per anar i tornar de la feina (in itinere). Si bé existeix una responsabilitat 
empresarial i una necessitat d’intervenció i integració en el pla de pre-
venció de riscos laborals de l’empresa envers la seguretat laboral viària 
dels treballadors que han de realitzar desplaçaments durant la seva jor-
nada laboral, pel que fa als accidents laborals relacionats amb el trànsit 
que ocorren durant el trajecte d’anada o tornada de la feina (accidents in 
itínere), l’interès per part de l’organització empresarial es fonamenta no 
pas en la responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals, sinó 
en la preocupació per la salut de la seva gent, en l’impacte que li poden 
suposar aquests accidents en la productivitat o en aspectes vinculats en 
els seus objectius en el marc de la responsabilitat social.

Aquesta jornada pretén donar suport i entendre la complexa problemàti-
ca que envolta els accidents laborals relacionats amb el trànsit, aclarint 
els conceptes i contextualitzant-los a l’entorn laboral.



Programa

9.00 — 9.15 h Recepció.
9.15  — 9.25 h Presentació de la jornada.  

Sr. Eliseu Oriol Pagès.
Director dels Serveis Territorials a Barcelona 
del Departament d’Empresa i Ocupació.

9.25 — 10.00 h La seguretat viària a l’entorn laboral:  
conceptes i contex. 

Sr. Enric Rodà Sau.
Tècnic del Centre de Seguretat i Salut Labo-
ral de Girona del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

10.00 — 10.35 h Accidentalitat relacionada amb el trànsit. 
Factors relacionats amb la conducció.

Sr. Ferran Gutiérrez Parra.
Cap de Secció de la Seguretat Viària del 
Servei Territorial de Trànsit de Barcelona.

10.35 — 11.10 h La llei de Mobilitat i el Decret de la mobili-
tat Generada. Les infraestructures com a 
element de millora de la mobilitat.

Sr. Daniel Miravet Arnau. 
Tècnic de Mobilitat l’Autoritat de Transport 
Metropolità (ATM) del Camp de Tarragona.

11.10 — 11.25 h Col·loqui.
11.50 — 12.20 h Descans



Programa

12.20 — 13.25 h Taula rodona: visió dels agents socials.

Sr. César Sánchez Hernández.
Director de la Oficina de Prevenció de  
Riscos Laborals de Foment del Treball  
Nacional.

Sr. Màrius Martí Gutiérrez.
Responsable de prevenció de riscos laborals 
de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 
(PIMEC). Barcelona.

Sra. Loly Fernández Carou.
Secretària de Salut Laboral de CCOO de 
Catalunya.

Sr. Dionís Oña Martín.
Responsable de Salut Laboral de UGT de 
Catalunya.

Moderador:
Sr.   Jaume de Montserrat i Nonó
Subdirector general de Seguretat i Salut  
Laboral del Departament d’Empresa i  
Ocupació.

13.25 — 13.40 h Col·loqui
13.40 — 13.50 h Cloenda
 



Podeu trobar l’oferta formativa dels Centres de Seguretat i Salut Laboral a Internet 
www.gencat.cat/alafeinacaprisc

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Subdirecció General de Seguretat  i Salut Laboral
C.Sepúlveda, 148-150
08011 Barcelona
Tel: 932 285 757
 

Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
Pl. Eusebi Güell, 4-5
08034 Barcelona
Tel.  932 055 001
Fax. 932 800 854
 
INSCRIPCIONS:
Per internet, anant al formulari en línia d’incripció i introduint, a l’apartat “Identifi-
cació de l’activitat”, el següent codi d’activitat: JT150309B

LLOC:
Sala d’actes del CNCT-INSHT
C. Dulcet 2-12
08034-Barcelona
 

TRANSPORT PÚBLIC:
Metro: Línea 3 Palau Reial — TramBaix: Palau Reial 
Autobusos: 7-33-54-63-67-68-74-75-78-113-167 
Es recomana arribar en transport públic a causa de les dificultats per aparcar.

http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/treb_seguretat_i_salut_laboral/treb_formacio/treb_oferta_formativa/emo_canals_interns/emo_formulari_formacio_cssl/

