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Reunió dels delegats de prevenció i la Subdirecció general de 
Prevenció de Riscos i Salut Laboral amb Inspecció de Treball 

 
Aquest dijous dia 29 de novembre, la Inspectora de Treball sra. Vicario ha passat pel 
Departament d’Interior dins una campanya de visites a serveis de prevenció propis que està 
portant a terme la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
A la visita hem assistit els delegats de prevenció de cada Comitè: bombers, mossos i servei 
d’administració, i les responsables de la Subdirecció general i del Servei de Prevenció. 
 
L’actuació d’Inspecció de Treball ha estat recollir de primera mà quines eren les deficiències 
en matèria de seguretat i salut laboral de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral.  
 
Des de la posició del CAT, la predisposició d’Inspecció de Treball per voler conèixer l’estat 
actual de la prevenció dels riscos laborals en el Departament d’Interior la podríem classificar 
com un clam a l’esperança... tot i que serem escèptics per tractar-se d’una apel·lació a la 
novetat. 
 
Hem de ressaltar que la senyora Inspectora va omplir el bloc de notes d’incidències 
manifestes. 
 
Si fem un resum de tot allò que va recollir, podríem destacar: la manca de formació dels 
treballadors i treballadores en matèria de prevenció de riscos laborals, la manca de recursos 
humans del Servei de Prevenció per atendre les necessitats que es generen entorn als més de 
22.000 treballadors, la inactivitat preventiva en molts casos i la lentitud en d’altres, la 
interposició moltes vegades de la part de la direcció operativa, la ignorància funcional de 
molts caps i la manca de consolidació de polítiques preventives...  
 
La nostra denúncia principal és la justificació del Departament de falta de recursos econòmics 
per assolir plenament el dret dels treballadors a la seguretat i salut laboral. 
 
Tanmateix, el CAT ha deixat palesa la ineficàcia d‘Inspecció de Treball per la manca de 
seguiments i auditories de les seves pròpies resolucions i per la incapacitat com autoritat 
competent a sancionar als responsables d’altres administracions. Els jutges estan exigint 
esgotar la via administrativa per depurar responsabilitat, es a dir passar prèviament per 
Inspecció de Treball, però si aquesta no té potestat per sancionar els responsables, és genera 
una prolongació en el temps que pot ser determinant en molts casos. 
 
Per últim, el CAT ha destacat públicament la perseverança i sobreesforç que estan realitzant 
els treballadors del Servei de Prevenció i, en especial, als integrants de la Vigilància de la 
Salut. 
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Delegat de prevenció del CAT 
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