
Ja en l'any 2006, commemoràrem el Dia
Internacional de la Seguretat i la Salut en
el Treball, amb un lema que deia "Centres
de treball sindicalitzats, centres de treball
més segurs". Aquest lema, lluny de perdre
actualitat, és més real avui que mai; per
això el lema triat per International Trade
Union Confederation (ITUC), Confedera-
tion Sindicale Internacionale (CSI), Inter-
nationaler Gwerkschaftsbund (IGB) per a
enguany 2010, i al qual ens hem adherit
CCOO i UGT, és 
"Amb sindicats el treball és més segur."

Davant una crisi econòmica mundial sen-
se precedents, augmenten les temptacions
empresarials d'estalviar costos en la preven-
ció de riscos laborals.

Al nostre país, el 80% de les empreses
són menudes o molt menudes; és a dir,
empreses de menys de 6 treballadors, on no
hi ha representació sindical i no hi ha partici-
pació dels treballadors i de les treballadores
en la prevenció. Al 70% de les empreses d'en-
tre 6 i 10 treballadors no hi ha delegat de pre-
venció. A més, en el 36% dels accidents labo-
rals succeïts en l'any 2008 en aquest tipus
d'empresa no hi havia avaluació de riscos.
(Dades facilitades per l'Institut Nacional de
Estadística). Parlem que quinze anys després
de l'aprovació de la Llei de prevenció de ris-
cos laborals, una de cada quatre empreses a
Espanya segueix aliena a les seues obliga-
cions preventives bàsiques. (Dades extretes
de la VI Enquesta Nacional de Condicions de
Treball realitzada per l'INSHT).

UGT i CCOO hem posat de manifest la
importància de desenvolupar l'Estratègia
Espanyola de Seguretat i Salut en el tre-
ball --sobretot pel que fa als delegats i les
delegades, tan sectorials com territorials--,
considerant-la una eina fonamental per a dur
la prevenció a totes aqueixes menudes
empreses que manquen de representació
sindical, i que acumulen el 30% dels acci-
dents laborals.

Les nostres organitzacions consideren
que a pesar del descens de la sinistralitat
laboral esdevinguda durant l'any 2009 no
podem baixar la guàrdia, ja que en gran
manera és a causa del descens de la produc-
tivitat, sobretot en sectors com el de la cons-
trucció, que acumulava la major mortalitat.

Per contra, una anàlisi detallada de les
xifres ha posat de manifest que hi ha un greu
problema quant als accidents in itinere. Des
que s'arrepleguen estadísticament les dades
de mortalitat en carretera són els menys do-
lents.

No obstant això, els accidents in itinere
descendeixen molt menys de com apunten
les estadístiques; la raó és que són amagats
i comptabilitzats com a accidents de trànsit,
ja que el que es produeix realment són acci-
dents de treball de transportistes, comercials,

camioners… que estan sent mal enquadrats i
que, per tant, no estan sent objecte d'avalua-
ció i de prevenció per part dels empresaris.
Mentre que els accidents mortals en jornada
de treball han passat d'una reducció del 3%
en l'any 2008 a disminuir en un 22% en l'any
2009, en el cas dels accidents in itinere el
descens va ser del 2% en l'any 2009 pel que
fa a 2008. (Dades facilitades pel MTIN). Els
sindicats alertem de la necessitat de prestar
una atenció major als sinistres de trànsit dels
professionals del transport.

És necessària una visió conjunta del
problema de l'accidentalitat en els trajectes
d'anada i de tornada al treball en general, i
en la patida pels professionals del transport
en particular, desenvolupant plans de mo-
bilitat en les empreses, que potencien el
transport col·lectiu sobre l'individual; impli-
cant als governs perquè incentiven el trans-
port públic amb pagaments especials per a
treballadors; implantant noves formes de tre-
ball que no impliquen el desplaçament inne-
cessari dels treballadors…

És necessari denunciar, un any més,
que augmenta la infradeclaració de les
malalties professionals. Durant 2009 s'han
declarat 1.850 malalties professionals menys
que en l'any anterior; aquestes xifres com-
porten un descens del 23% pel que fa a l'any
2006, que es va aprovar el nou sistema de
notificació i registre de les malalties profes-
sionals i el seu nou quadre. (Dades facilita-
des per l'Observatori de les Malalties
Professionals de la Seguretat Social).

No hi ha res en la conjuntura empresarial
espanyola que servisca com a excusa del
manteniment d'aquesta baixa declaració.
Aquesta situació ens duu a pensar que s'es-
tan derivant al Sistema Nacional de Salut,
patologies que es produeixen dins de l'àmbit
laboral, i que s'estan tractant com a contin-
gències comunes, amb el conegut perjudici
que això implica per a una prevenció eficaç i
per a tots els treballadors i les treballadores.

CCOO i UGT denunciem la indefensió
dels treballadors del nostre país, per la qual
cosa exigim al Govern que prenga mesures
en aquest delicat assumpte en el qual hi va la
salut de milions de persones. Al País Va-
lencià estem denunciant l'incompliment
de la Llei per la Generalitat Valenciana, ja
que encara està pendent des de fa més de
tres anys, desenvolupar i aportar els mitjans
necessaris per a activar el diagnòstic de sos-
pita des de l'Agència Valenciana de Salut.

El 28 d'abril és un dia per al record i per
a la reivindicació. Per al record de totes
aquelles persones que han perdut la vida en
els seus llocs de treball; per als qui han patit
greus danys i seqüeles en accidents laborals
i per als seus familiars que lluiten cada dia
per tirar endavant; i per a la reivindicació
d'allò que és públic, el que és nostre, el
que és de tots, per a la defensa d'unes
condicions de treball saludables. Perquè
la vida i la salut és el més preat que posseïm
i no les podem perdre en el treball.

Des d'UGT PV i CCOO PV hem acordat
la realització d'actes reivindicatius unitaris,
manifestacions, concentracions davant les
seus de la GVA i la patronal, per a denunciar
la falta de mesures de seguretat i salut en el
treball que patim els treballadors i les treba-
lladores al nostre país, i juntament amb això
desenvolupar accions que ressalten la tasca
dels sindicats, l'activitat dels quals es consti-
tueix en una eina eficaç de lluita contra la
sinistralitat al servei dels treballadors i de les
treballadores.
"Amb sindicats el treball és més segur", i
per això és important i imprescindible el des-
envolupament de l'Estratègia Espanyola de
Seguretat i Salut en el Treball, pel que fa a
l'activitat dels agents sectorials i territorials,
com a mitjà perquè aquells centres de treball
que no tenen representació puguen assegu-
rar-se la implantació de la prevenció de ris-
cos laborals.
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