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1. Òrgans paritaris i col·legiats de participació, esp ecífics del 
Departament d’Ensenyament  
 
1.1 Comissió paritària de prevenció de riscos labor als (CPPRL) per al personal 
del Departament d’Ensenyament  
 
El punt 14è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre – DOGC núm. 4480, de 30 de 
setembre de 2005), recull el següent: D’acord amb allò que estableix l’article 38.3, segon 
paràgraf, de la Llei de prevenció de riscos laborals, es constituirà una Comissió paritària de 
prevenció de riscos laborals per al personal d’administració i tècnic, i laboral, una per al 
personal del Departament d’Ensenyament i una altra per al personal estatutari de l’ICS.  
 
Les funcions fonamentals a desenvolupar, a nivell genèric, són les següents:  
 

• Establir les prioritats generals dels comitès de seguretat i salut. 
• Formular propostes per tal d’obtenir una eficàcia en l’aplicació del marc normatiu 

vigent en prevenció laboral. 
• Conèixer i col·laborar en els programes de prevenció establerts per cada comitè de 

seguretat i salut. 
• Participar en el disseny de la formació en prevenció de riscos. 
• Promoure en la difusió i coneixença dels diferents programes de prevenció. 
• Encarregar estudis, amb caràcter general, i sol·licitar la col·laboració d’ens 

especialitzats. 
 
La composició de la part social serà d’onze membres i es tindrà en compte la 
representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel 
que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral.  
 
La composició dels membres que representen el Departament d’Ensenyament serà d’onze 
membres i es tindrà en compte la representació de totes les unitats directives del 
Departament, especialment les que tenen incidència més directa en la gestió de la prevenció 
de riscos laborals, així com membres d’altres departaments que intervenen en les polítiques 
de la Generalitat de Catalunya quant a la prevenció de riscos laborals. 
 

Membres del Departament d’Ensenyament (9)  
A la CPPRL hi ha membres de les següents unitats or ganitzatives :  
Secretaria General  
Secretaria de Polítiques Educatives  
Direcció de Serveis  
Direcció General de Centres Públics (2)  
Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial 
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa  
Responsable de la Gestió en matèria de Seguretat i Salut de la Direcció General de 
Professorat i Personal de Centres Públics. Ha de formar part de la CPPRL, en aplicació 
del que disposa l’article 25 del Decret 269/2007, d’11 de desembre, de reestructuració 
del Departament d’Educació. 
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Altres departaments (2)  
Departament de Governació i Relacions Institucionals  
Direcció General de la Funció Pública  
Departament d’Empresa i Ocupació  
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball  

 
La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col·legiat pertoca a la Direcció 
general de Professorat i Personal de Centres Públics. 
 
 
1.2  Comitès de Seguretat i Salut 
 
Tal com determina el punt 13è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i 
empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, els comitès de seguretat i salut són els òrgans paritaris i 
col·legiats destinats a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’Administració de 
la Generalitat en matèria de prevenció de riscos laborals.  
 
Les funcions a desenvolupar per part dels comitès de seguretat i salut corresponen a les 
especificades en la normativa vigent i que, a nivell genèric, s'agrupen en les següents:  
 

• Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i els programes 
de prevenció de riscos. 

• Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a la prevenció efectiva, així 
com la millora de les condicions de treball. 

 
En l’àmbit del Departament d’Ensenyament actualment hi ha establerts onze comitès de 
seguretat i salut:  
 

• 10 Comitès Territorials de Seguretat i Salut (CSS) : per a l’àmbit del personal amb 
funcions docents s’estableixen deu comitès d’abast territorial, corresponents a 
Barcelona comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, 
Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i al Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

 
• 1 Comitè de Seguretat i Salut del Personal d’Admini stració, Tècnic i Laboral 

(CSSPATL) : per a l’àmbit de tot el personal d’administració i tècnic i laboral 
s’estableix un comitè de seguretat i salut.  

 
Comitès de Seguretat i Salut (*)  Membres de 

l’Administració  
Delegats de 
prevenció  

Total  

Consorci d’Educació de Barcelona  12 12 24 
Barcelona comarques  11 11 22 
Baix Llobregat  11  11  22  
Vallès Occidental  11  11  22  
Girona  11  11  22  
Lleida  11  11  22  
Tarragona  11  11  22  
Terres de l’Ebre  9  9  18  
Maresme-Vallès Oriental  11  11  22  
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Catalunya Central  11  11  22  
Comitè PATL  12  12  24  
Total  121  121  242  

(*)Pel que fa al nombre de delegats i delegades de prevenció, la composició deriva de l’aplicació de 
l’escalat que estableix el punt 7è del Pacte, de manera independent sobre el nombre total de 
treballadors amb funcions docents, el personal d’administració i tècnic i el personal laboral inclòs en 
aquest àmbit.  
 
La gestió administrativa i de suport a aquests òrgans paritaris i col·legiats pertoca a 
cadascun dels Serveis Territorials en els quals s’adscriu el seu àmbit territorial d’actuació, i 
en el cas del CSSPATL pertoca a la Subdirecció general de Personal d’Administració i 
Serveis. 
 
La composició sindical a cada comitè de seguretat i salut és la següent: 
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2. Òrgans paritaris i col·legiats de participació, d’àmbit general de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o d ’altres àmbits 
d’activitat 
 
2.1 Comissió paritària general de prevenció de risc os laborals  
 
De l’aplicació del punt 15è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades 
públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, es crea la Comissió paritària general de prevenció de riscos 
laborals com a òrgan superior de participació dels treballadors i treballadores en l’elaboració 
de les polítiques de prevenció de riscos laborals.  

 
Representa a tot el personal de l’Administració de la Generalitat (funcionari, estatutari, 
laboral). 
 
La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col·legiat pertoca a la  Direcció 
General de Funció Pública, del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
La composició de la part social serà d’onze membres i es tindran en compte la 
representativitat de les diferents organitzacions sindicals en els àmbits respectius, tant pel 
que fa al personal funcionari i estatutari com pel que fa al personal laboral.  
 
Les funcions fonamentals són: 
 

• Participar en l’elaboració de les polítiques de prevenció de riscos laborals en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat. 

• Coordinar la concreció de les polítiques de prevenció de riscos laborals en les tres 
comissions paritàries de prevenció de riscos laborals a fi i efecte d’aconseguir la seva 
aplicació homogènia en tots els àmbits de personal. 

• Formular propostes generals a fi d’aconseguir una normal i eficaç aplicació de les 
normes de prevenció de riscos laborals. 

• Participar en el disseny de programes generals de formació anuals. 
• Encarregar estudis de caràcter general. 
• Examinar, resoldre i interpretar totes les qüestions que es derivin de l’aplicació del 

Pacte. 
 
 
2.2 Comissió paritària de prevenció de riscos labor als per al personal 
d’administració, tècnic i laboral 
 
El punt 14è del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, assenyala que: D’acord amb allò que estableix l’article 38.3, segon paràgraf, de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, es constituirà una Comissió paritària de prevenció de 
riscos laborals per al personal d’administració i tècnic, i laboral, (..).  
 
S’exclou el personal de col·lectius específics: docents, sanitaris, penitenciaris, etc... 
 
La gestió administrativa i de suport a aquest òrgan paritari i col·legiat pertoca a la  Direcció 
General de Funció Pública, del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
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3. Delegats i delegades de prevenció de riscos labo rals  
 
Les delegades i els delegats en prevenció de riscos laborals són persones que representen 
els treballadors i les treballadores i tenen assignades les competències  següents: 
 

• Col·laborar amb l'Administració en la millora de l’acció preventiva, 
• Promoure i fomentar la cooperació del personal en l’execució de la normativa de 

prevenció 
• Ser consultades per l'Administració abans d’executar decisions relatives a la 

prevenció de riscos laborals (planificació i organització de la feina, introducció de 
noves tecnologies, organització i d’activitats de protecció de la salut i la prevenció de 
riscos laborals, designació de les persones encarregades de les mesures 
d’emergència, procediments d’informació i documentació, formació en matèria 
preventiva, etc.), 

• Vigilar i controlar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i 
• Ser informats i consultats en cas de coordinació d’activitats empresarials. 

 Els delegats i les delegades de prevenció de riscos laborals tenen les facultats següents: 

• Acompanyar el personal tècnic en les avaluacions preventives i el personal 
d’inspecció del treball. 

• Accedir a la informació i documentació sobre condicions de treball. 
• Rebre informació de l'Administració sobre els danys ocorreguts. 
• Rebre informació de les activitats de prevenció i protecció de l'Administració, 
• Visitar els llocs de treball. 
• Aconseguir de l'Administració mesures de protecció. 
• Proposar a l’òrgan de representació de les persones treballadores l’adopció de 

l’acord de paralització de la feina. 
 
La informació a què accedeixen aquestes persones la tracten com a confidencial. 
 
Les persones designades com a delegades de prevenció s’inscriuen en el registre específic 
de delegats i delegades de prevenció al servei territorial del Departament d’Empresa i 
Ocupació i tenen la credencial justificativa de la seva condició, que els facilita l’accés als 
centres de treball que visiten. 
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4. Normativa  

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció. 

Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 

Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció 
de riscos laborals en l’àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  

 
 


