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El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de maig de 2016, d’acord amb l’article 158 del
Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut
laboral (tram. 302-00038/11), presentada pel diputat Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent (reg. 27105), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 27461), pel Grup
Parlamentari de Ciutadans (reg. 27507) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27517 i 27542).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat la següent
MOCIÓ
1. El Parlament de Catalunya, amb relació als danys derivats del treball i integració de la prevenció, insta
el Govern a:
a) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla específic per a reduir la sinistralitat laboral i
promoure la integració de la prevenció a les empreses. Aquest pla s’ha d’elaborar amb la
participació dels agents socials i la col·laboració de tots els estaments implicats, i ha d’incloure, com a
mínim, les mesures següents:
1r. Un calendari amb prioritzacions i una selecció de mesures urgents de prevenció a les
empreses, dins del III Pla de seguretat i salut laboral 2015-2020, que el Govern ha d’impulsar per
a frenar l’increment de la sinistralitat laboral.
2n. Un programa d’actuació de la Inspecció de Treball per a vigilar el compliment de la
normativa relativa a l’avaluació de riscos laborals i plans de prevenció a les empreses, i per a
comprovar la planificació de l’activitat preventiva i l’aplicació de mesures de prevenció.
3r. Una campanya, planificada de manera que es pugui executar durant el 2016, de revisió de la
contractació de serveis de prevenció aliens i del contingut d’aquests contractes per a garantir
una prevenció de qualitat.
4t. Un programa d’actuació, dins la present legislatura, per a comprovar el compliment de
l’activitat de la formació preventiva als treballadors de les empreses, amb especial atenció a la
qualitat d’aquesta formació.
5è. Una previsió del calendari per a aplicar i desenvolupar les mesures establertes en el Marc
estratègic català de seguretat i salut laboral 2015-2020.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a la subdetecció i infradeclaració de malalties laborals, insta
el Govern a:
a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un informe de seguiment de la despesa sanitària pública
dels darrers dos anys susceptible de tenir l’origen en contingències professionals, i posar en
marxa un programa, en el marc del pla director de salut laboral, per a identificar les malalties
professionals des de la sanitat pública i poder reclamar a les mútues que es facin càrrec de tot el
que té a veure amb les condicions de treball, amb càrrec a les quotes que ingressen dels empresaris
per la cobertura de les contingències professionals.
b) Presentar-li, en el termini de sis mesos, en el marc del pla director de salut laboral i amb la consulta
prèvia i la participació dels agents socials, un pla específic per a fer visibles les malalties laborals
no reconegudes. Aquest pla ha d’incorporar, com a mínim, les mesures següents:
1r. Un protocol que defineixi el procediment d’actuació i de comunicació per part de les
diverses modalitats organitzatives de prevenció de riscos laborals de les empreses («serveis
de prevenció») davant de qualsevol sospita de dany a la salut derivat del treball, d’acord amb
la funció que reconeix la Llei de prevenció i que sovint les empreses no tenen desenvolupada.
Aquest procediment s’ha d’acordar amb la representació dels treballadors a cada empresa.
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2n. Un protocol que defineixi el procediment pel qual a les empreses no s’hagi de fer
autorització i es garanteixi que sigui sempre la mútua d’accident de treball la que, en
primera instància, quan hi hagi dany, intervingui i es faci càrrec de l’assistència sanitària,
notifiqui el dany i tingui l’obligació de presentar un informe amb proves i arguments
diagnòstics abans de derivar el cas al sistema públic, en cas que consideri que no és una
contingència professional, en compliment de l’article 3 del Reial decret 625/2014.
3r. Un protocol de sistema d’alertes des de l’atenció primària de l’àmbit sanitari, que
incorpori un procediment àgil d’identificació davant la sospita de patologia laboral, que
permeti la notificació i la determinació de la contingència, i que contingui els recursos tecnològics
de suport i gestió necessaris i un programa de formació i d’informació als professionals de
l’assistència primària i del sistema públic per dur-ho a terme.
4t. Un programa de reforçament de les unitats de salut laboral en què aquestes unitats
esdevinguin:
– Unitats de referència per a tractar, diagnosticar i fer el seguiment de la investigació
preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral.
– Instruments de suport a l’atenció primària i a les unitats de vigilància de la salut, tant de
serveis de prevenció propis com aliens, en la tasca preventiva, i de recollida i difusió de bones
pràctiques.
– Instruments de suport a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques en la tasca de valoració de
l’aptitud laboral dels treballadors inspeccionats.
5è. Actuacions de consolidació i potenciació de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral pel que fa a
la intervenció preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral, pel que fa a
generació d’informació i coneixement en matèria de seguretat i salut laboral, i també de
divulgació, promoció, assessorament i formació en matèria de prevenció.
3. El Parlament de Catalunya, amb relació als nous riscos de naturalesa laboral, insta el Govern a:
a) Impulsar l’acord, dins el Marc estratègic de seguretat i salut laboral 2015-2020, d’un pacte català
per a afrontar els nous riscos de naturalesa laboral i per a estimular el registre de la malaltia
relacionada amb el treball no reconeguda, amb la participació de les administracions laborals i
sanitària i agents econòmics i socials relacionats.
b) Presentar, en el termini de sis mesos, i en el marc del pla director de salut laboral, un programa
específic d’actuació davant l’aparició de determinades afectacions d’origen laboral, amb les
mesures i actuacions següents:
1r. La prevenció en origen de les malalties musculoesquelètiques, atesa llur especial incidència,
subdetecció i infradeclaració en els resultats estadístics a Catalunya.
2n. L’anàlisi, la recerca i la prevenció en origen de les incidències de càncer laboral per
l’alarmant subdetecció i infradeclaració que té a Catalunya, tenint en compte especialment els
agents cancerígens amb més prevalença i l’augment de la incidència en els darrers anys en els
treballadors exposats. Caldrà destacar-hi, per exemple, el tractament per exposició als productes
tipus Silestone i als formaldehids.
3r. La prevenció en origen de nous casos de danys a la salut relacionats amb l’amiant, i un
programa de visibilització dels casos de persones ja afectades.
4t. Un procediment per a facilitar el reconeixement de les exposicions laborals a l’amiant i
altres productes similars, en què la responsabilitat de demostrar-ho no recaigui sobre
l’afectat o la seva família, sinó sobre les empreses, perquè siguin aquestes les que facin les
actuacions d’acreditació, o bé sobre l’Administració, en el cas que l’empresa ja no existeixi, i es
faciliti així el reconeixement dels drets als treballadors exposats.
5è. La prevenció en origen de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica. En aquest sentit,
el Parlament de Catalunya es referma en la validesa del contingut de la Resolució 1137/X, sobre
les síndromes de sensibilització central, i insta el Govern a complir-la.
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c) Revisar els criteris d’aplicació, per part de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, del Conveni
de col·laboració del 5 de juny de 2013 subscrit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i
l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Salut, per al control de la incapacitat
temporal durant el període de 2013 a 2016, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
per mitjà de la Resolució SLT/1829/2013, del 26 d’agost. Aquesta revisió té l’objectiu de garantir que
es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant els dos primers
anys d’aplicació del dit conveni.
Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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