
 
 

28 d'Abril: Dia Internacional de la 
Seguretat i Salut dels Treballadors 

 
El 28 d'abril té lloc, a iniciativa de la Confederació 
Sindical Internacional (CIS), des de fa ja 12 anys, 
el Dia Internacional de la Seguretat i Salut dels 
Treballadors. Els sindicats de tot el món recordem 
els més de 2 milions de treballadors i treballadores 

que moren cada any així com els més d'1,2 milions que resulten 
lesionats i els més de 160 milions que emmalalteixen a causa de 
les males condicions de treball i de la falta de mesures preventives.  
 
A Espanya van ser 966 treballadors morts l'any 2006, dels quals 
100 corresponen a treballadors que van perdre la vida al País 
Valencià, xifra que resulta intolerable a pesar de la lleugera 
tendència a la baixa de l'últim any. A ells i per ells dedicarem totes 
les mobilitzacions i actes que els sindicats CCOO i UGT durem a 
terme al llarg i ample de les empreses i ciutats del nostre país. 
Però no es tracta només de recordar els difunts i els lesionats, és 
un dia per a lluitar pels vius, reivindicant la millora de les 
condicions de treball, exigint polítiques preventives serioses i 
eficaces a les administracions públiques i als empresaris. Plantejant 
a les mútues i a les entitats preventives més compromís i rigor 
amb la salut dels treballadors únic sentit i raó de la seua 
existència.  
 
Enguany, la Confederació Sindical Internacional (CSI), les 
Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors hem volgut 
posar especial èmfasi en la protecció de la salut enfront de les 
malalties professionals, la utilització de les substàncies químiques 
en el treball i especialment les cancerígens.  
 
 
L'any 2005 es van declarar 30.030 malalties professionals, de les 
quals només 331 van ser causades per agents químics. Moltes 
menys es van declarar el 2006, una poc més de 21.000, la qual 
cosa no es correspon amb el nombre de treballadors exposats a 
cancerígens laborals, la qual cosa posa de manifest un clar 
problema d'infradeclaració.  
 
 
 



 
 
 
En la lluita contra açò sorgeix el nou marc normatiu de malalties 
professionals que acaba d'entrar en vigor i la normativa europea 
sobre registre, avaluació i autorització de substàncies químiques 
REACH que els sindicats havíem exigit amb força durant els últims 
anys, constitueixen una oportunitat d'abordar aquest problema que 
no podem ni hem de deixar passar. Exigir el seu ple 
desenvolupament i la seua aplicació es converteix en una prioritat 
per a tots nosaltres i en una exigència per a l'Administració.  
 
 
A això ens comprometem UGT i CCOO.  
 
 
Com reivindicàvem el passat any l'amiant era i és un dels màxims 
exponents de les greus malalties professionals que poden provocar 
els riscos químics. A conseqüència d'això es va produir la publicació 
del Reial Decret 396/2006 pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos 
d'exposició a l'amiant.  
 
 
També reclamàvem el 2006, amb motiu del Dia Internacional de la 
Seguretat i Salut la necessària implicació activa del Ministeri Fiscal 
en la promoció de l'acció de la Justícia, especialment en les 
situacions de riscos més greus i intolerables i això va desembocar 
en el nomenament d'un fiscal coordinador de sinistralitat laboral a 
Espanya i la concreció d'acords en àmbits autonòmics com el 
subscrit amb la Fiscalia del TSJ de la CV figures fonamentals a 
l'hora d'impulsar polítiques actives en la lluita contra la sinistralitat 
laboral.  
 
Aquests èxits, juntament amb el ja mencionat del nou Reial Decret 
de malalties professionals i el reglament europeu REACH, mostren 
clarament els avanços que els sindicats aconseguim amb el nostre 
treball actiu i sostingut en defensa de la salut dels treballadors i les 
treballadores. Perquè la protecció de la vida i la salut dels 
treballadors ha sigut una necessària i històrica preocupació i 
ocupació de CCOO i UGT des dels seus inicis.  
 
 
 
 
 



 
 
 
En aquesta lluita sostinguda contra els accidents i les malalties 
estem ara a punt de culminar l'estratègia espanyola de seguretat i 
salut en el treball per al període 2007-2012, fruit de l'acord entre 
el Govern i els agents socials. L'estratègia constitueix l'instrument 
per a establir el marc general de les polítiques de prevenció de 
riscos laborals a curt i, sobretot, mitjà i llarg termini, perquè 
comprén el període 2007-2012. El Govern central està compromés 
a aprovar-la i posar-la en vigor, nosaltres hem d’implicar-nos en la 
seua execució i exigir el seu ple desenvolupament. Per a la qual 
cosa al País Valencià, es fa necessari concertar amb el Govern de la 
Generalitat un pla estratègic que definisca els objectius, les línies 
d'actuació i els recursos necessaris per a afrontar els compromisos 
imprescindibles en matèria de seguretat i salut en el treball.  
 
 
Per això amb el 28 d'abril, CCOO i UGT ens proposem:  
 
 
 
· Que l'INVASSAT habilite als 60 tècnics compromesos.  
 
· Continuar participant de manera activa, aportant iniciatives en 
l'aplicació del REACH per a aconseguir millors indicadors de salut i 
seguretat, com a clau per a l'èxit de l'Estratègia de Lisboa.  
 
 
· Intensificar la formació i informació de la qual disposen els 
nostres delegats de Prevenció i membres dels comités de Salut i 
Seguretat, en matèria de prevenció de riscos químics, per a una 
ràpida detecció i eliminació de quant poguera ocasionar danys a la 
salut dels treballadors. 
 
 
· Aconseguir el ple desenvolupament de les potencialitats del nou 
Reial Decret sobre malalties professionals, perquè totes les 
malalties derivades del treball siguen reconegudes i previngudes.  
 
 
· Intensificar l'acció sindical en matèria de seguretat i salut en el 
treball esforçant-nos a fer al llarg de la setmana accions unitàries, 
assemblees als centres de treball, manifestacions i concentracions.  
 


