
Després de dos anys de pandèmia per la COVID - 19, s’ha posat de manifest que 
la salut pública i la salut laboral han d’anar de la mà. Garantir les condicions de 
seguretat i salut en els centres de treball ha sigut una de les claus per a contin-
dre i controlar la transmissió del virus en el conjunt de la societat.

Des de l’inici de la pandèmia en el PV s’han declarat quasi 1.4M de contagis i 
10.000 morts que demostren la dimensió del problema, i continuen pendents de 
resoldre d’altres  problemes com, la COVID persistent, la falta d’inclusió d’esta 
patologia en el llistat de malalties professionals i els problemes de salut mental 
derivats.

De manera reiterada, els sindicats venim denunciant com la precarietat i la dete-
rioració de les condicions de treball afecta a la salut de les persones treballado-
res, així com l’infraregistre d’accidents i malalties professionals, principalment 
en les patologies derivades de factors de risc psicosocials i ergonòmics que 
habitualment són qualificades com a contingències comunes i assumides pel 
sistema públic de salut, i el pitjor és que allò que no es declara, no existeix i per 
tant no es prevé.

A nivell autonòmic, els accidents de treball amb baixa han patit un increment 
del 12% i un 6.8% els mortals respecte al 2020. Si bé la incidència de sinistralitat 
és lleugerament inferior a l’etapa prepandèmica, no hem aconseguit revertir la 
tendència creixent de l’última dècada. 
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Ens costa molt digerir com any darrere any continuen produint-se morts per 
causes fàcilment evitables i prevenibles com les caigudes en altura, els colps o 
atrapaments.

En relació a les malalties professionals en este últim any, 4205 parts van ser co-
municats representant un increment del 8% respecte al 2020. En el PV, el siste-
ma SISVEL produeix que es reconeguen un major nombre de parts comunicats 
d’EEPP respecte a altres autonomies, encara així la comunicació i el reconeixe-
ment de la malaltia professional causada per agents químics i cancerígens és 
pràcticament inexistent.

En esta legislatura s’han fet importants canvis legislatius, destaquem de manera 
principal la Reforma Laboral que ha suposat un gir significatiu en les polítiques 
sociolaborals. La reducció de la temporalitat detectada en estos primers mesos 
de vigència de la norma, serà sens dubte un vector de millora dels indicadors 
de salut i seguretat en el treball. Cal assenyalar que malgrat s’hagen fet passos 
importants per a eradicar la precarietat laboral, urgeix impulsar polítiques deci-
dides sobre la matèria de PRL per a convertir-se definitivament en una prioritat 
política.

Per a això, cal continuar posant el focus en la matèria preventiva i en les con-
dicions de seguretat i salut en els centres de treball, tant en la Mesa de Diàleg 
Social com  avançar en els treballs de la nova Estratègia Valenciana de Segu-
retat i Salut en el Treball 2022-2027 en la qual els Sindicats tenim com a línies 
prioritàries que s’enfortisquen els organismes amb competències en matèria 
de seguretat i salut en el treball, que es garantisquen els entorns laborals se-
gurs i lliures de riscos, que s’incorpore la perspectiva de gènere en la prevenció 
i s’aborden els riscos derivats de les noves formes d’organització del treball (di-
gitalització, intel·ligència artificial, teletreball, treball en plataformes), i especial-
ment que es revertisquen les normes que han permés l’actual model de gestió 
preventiva externalitzat per a millorar la seua qualitat.

En definitiva, CCOO PV i UGT PV necessitem situar la prevenció de riscos labo-
rals en el centre de la recuperació i les persones en el centre de totes les políti-
ques. Perquè la salut és un dret fonamental també en el treball.

´LA PREVENCIO EN EL CENTRE DE LA RECUPERACIO

FER-NE DE LA SALUT LABORAL UN DRET FONAMENTAL

´

28 D’ABRIL 2022
 DIA MUNDIAL DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL




