15.16 Circular Informativa
ACTIVITATS PREVENTIVES QUE HAN DE DESENVOLUPAR LES MÚTUES
COL·LABORADORES AMB LA SEGURETAT SOCIAL A CATALUNYA DURANT
L’ANY 2017
La Resolució TSF/2806/2016, de 7 de desembre, per la qual es determinen les activitats
preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a
Catalunya durant l'any 2017 (DOGC núm. 7266, de 14.12.2016) ha estat dictada pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal que les
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social disposin de les directrius per planificar les
activitats preventives i desenvolupar-les i evitar així el risc que no es duguin a terme o que es
facin per iniciativa pròpia, en detriment de l’oportunitat de coordinació amb el conjunt de les
activitats que s’executen en el desenvolupament de les polítiques públiques de seguretat i salut
laboral a Catalunya.
Encara que els sectors salut i serveis socials no estan inclosos dins del sectors d’activitat
d’actuació prioritària ni per presentar més risc d’accidents ni més risc d’exposició a agents
cancerígens, és convenient tenir en compte aquesta Resolució per si els vostres centres són
inclosos en els plans d’activitats preventives que elabori la mútua a la qual us trobeu associats.

La Resolució aprova les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social durant l’any 2017.
Per a l’execució d’aquestes activitats les mútues establiran les directrius precises per portar-les a
terme de manera eficaç, sense que l’execució d’aquestes activitats preventives suposi la
substitució de les empreses en el compliment de les obligacions que estableix la llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, les mútues col·laboradores integraran la perspectiva de gènere a totes les activitats
preventives que es desenvolupin d’acord amb aquesta Resolució.

També hauran de posar especial cura per dur a terme accions a fi que les empreses
desenvolupin activitats amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels joves i les
condicions laborals i l’ocupabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat.
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La Resolució estableix els diferents programes que les mútues hauran de portar a terme en
l’àmbit de Catalunya i que són els següents: 1) d’assistència a les petites i mitjanes empreses, 2)
de visites i accions que contribueixin a la reducció de la sinistralitat per mitjà del suport tècnic, 3)
d’actuació de generació de coneixement i informació, 4) de col·laboració en la distribució i difusió
de material de promoció elaborat

per l’Institut Català

de Seguretat i Salut Laboral, 5)

d’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques d’aspectes relacionats amb la millora de
prevenció de riscos laborals a les empreses, i 6) de formació, conscienciació i assistència tècnica
a la persona treballadora autònoma.

En totes les visites als centres de treball que es facin per portar a terme els diferents programes
esmentats es demanarà la presència dels representants de les persones treballadores,
preferentment delegats/des de prevenció i /o representants dels treballadors amb funcions
específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.
Les mútues hauran de presentar el Pla d’activitats preventives a l’Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral en el termini comprès entre el 15 de desembre de 2016 i el 30 de gener de 2017
per a la seva aprovació. I, en el primer trimestre de l’any 2018 hauran de presentar la Memòria i
informació sobre els resultats de l’esmentat Pla d’activitats preventives. Aquests tràmits es faran
de manera telemàtica.
Les activitats preventives esmentades seran finançades d’acord a l’art. 3.2 de l’Ordre
TAS/3623/2006 de 28 de novembre i la resta de normes o resolucions que l’Estat dicti en la
matèria.
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral es coordinarà i col·laborarà, si s’escau, amb el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo per prestar l’assistència i col·laboració
necessària en l’elaboració de la planificació anual, en el seu seguiment i en la valoració dels seus
resultats.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la
presentació del Pla i la Memòria d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que
estableix la normativa sobre protecció de dades.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
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