
 
 

SECRETARIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CAT 

 

La Secretaria de Seguretat i Salut Laboral és l’àrea tècnica encarregada de proposar, 
denunciar i fer el seguiment de les mesures de prevenció i seguretat que l’administració ha 
d’implantar davant els riscos professionals als que s’exposen els afiliats/des. 

L’àrea la composen tècnics en prevenció de riscos laborals elegits pel Secretariat Nacional, 
habilitats com a delegats/des de prevenció per la Direcció General de la Policia i registrats a 
l’Autoritat Laboral. 

 

DELEGATS/DES DE PREVENCIÓ 

Tots els treballadors/res tenim drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Des del departament hem de rebre la informació, formació, equipació, mesures preventives 
sobre riscos laborals i rebre atenció sanitària, psicològica i els exàmens de salut. 

Alhora, els treballadors/res hem d’aplicar els procediments i coneixements adquirits, utilitzar 
correctament els equips i fer un bon ús d’aquests per la nostra prevenció i seguretat. 

Els delegats de prevenció són la figura clau en el desenvolupament de la prevenció dins de 
l’àmbit laboral, i al mateix temps, responsable que aquesta tasca sigui eficaç. 

El nombre de delegats/des de prevenció que li correspon al CAT dependrà dels Consellers 
obtinguts a les eleccions dels representants dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra al 
Consell de la Policia. 

 

FUNCIONS ASSIGNADES  

Els delegats/des de prevenció tenen assignades competències i facultats emparades per les 
normes sobre prevenció de riscos laborals que siguin aplicables dins l’entorn laboral de la 
Direcció General de la Policia. 

Algunes de les funcions del delegat de prevenció són:  

Identificar els riscos laborals als que s’exposen els afiliats/des i elevar-los als responsables del 
departament, assistir a comissions i comitès de seguretat i salut laboral del CME, acompanyar 
els tècnics de prevenció del departament, representar els afiliats/des en matèria de prevenció, 
proposar mesures de prevenció, fer el seguiment de les activitats preventives, esgotar les vies 
de resolució i, si cal, denunciar els riscos a l’autoritat laboral; informar, assessorar i gestionar 
amb els afiliats/des sobre la seguretat i salut laboral i els seus drets en matèria de prevenció de 
riscos laborals, els protocols aplicables, la segona activitat, les adaptacions del lloc de treball, les 
incapacitats, baixes laborals,... 

Els delegats/des de prevenció tenen una dedicació de 30 hores mensuals. 



 
 

DENUNCIA 

Des de la Secretaria de Seguretat i Salut Laboral recollim totes les incidències i riscos laborals 
que detectem o ens feu arribar per tal de posar-los en coneixement de les persones 
responsables. 

Davant la inactivitat, manca o insuficients mesures de prevenció per minimitzar els riscos 
laborals que l’administració ha d’aplicar, s’obre la possibilitat de denunciar-ho a l’Autoritat laboral 
i/o per la via jurídica. 

 

RESPONSABLES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 

La prevenció dels riscos i la salut laboral estan atribuïts a diferents responsables. 

Reposició i manteniment: a Administració i Serveis de la DGP. 

Tasques operatives, autoprotecció i propostes professionals: a la Prefectura de la DGP. 

Riscos higiènics, de seguretat física, ergonòmics i psicosocials, addiccions, adaptacions del lloc 
de treball, segona activitat per condicions físiques/psíquiques i discapacitats: a Prevenció de 
Riscos i Salut Laboral del Departament. 

Atenció psicològica: Suport psicològic del Departament. 

Conflictes interpersonals i assetjament laboral: aplicació dels protocols corresponents. 

 

COMITE DE SEGURETAT I SALUT 

És la reunió periòdica i regular dels delegats de prevenció amb els responsables de la Direcció 
de Serveis i de la Direcció General de la Policia per a la consulta de les actuacions del 
departament en matèria de prevenció de riscos laborals al CME.  

També poden participar, amb veu però sense vot, delegats sindicals i treballadors/res afectats o 
assessors qualificats. 

Algunes de les actuacions en matèria de prevenció són: l’elaboració, la posada en pràctica i 
l’avaluació dels plans i els programes de prevenció de riscos en el CME, promoure iniciatives 
sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva dels riscos laborals, proposar millores 
de les condicions de treball i la correcció de les deficiències, inspeccionar llocs de treball, 
conèixer tota la documentació relativa a les condicions de treball, proposar mesures preventives, 
conèixer la memòria i programació anual de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i 
Salut Laboral del departament i fer-ne informes, altres activitats en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

 

 



 
INSPECCIO DE TREBALL 

Inspecció de Treball és l’Autoritat laboral. Les denúncies que cal presentar són aquells casos 
que no han estat considerats, es demoren o no reben la mesura correctora adient per evitar o 
minimitzar un risc laboral. 

 

      

     

 

 

 

 


