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LA INSPECCIÓ DE TREBALL DONA 
LA RAÓ A CCOO 

 

Arran la denúncia interposada per part de CCOO davant la Inspecció de 
Treball el passat mes d’octubre, i després de les actuacions fetes a principis 
de març d’enguany, la Inspecció ha dictat un requeriment al Departament 
d’Interior en base als fets que tot seguit s’especifiquen. 
 
La denúncia la vàrem interposar per infracció de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, per manca d’avaluacions de riscos laborals a tots els Parcs 
de la regió d’emergències de Lleida, així com per manca de planificació de 
l’activitat preventiva.   
 
Havent-se realitzat només les avaluacions de riscos als parcs de Balaguer i 
La Seu d’Urgell, la Inspecció de Treball conclou que s’han comés dos 
infraccions de caràcter GREU per: 

1. No portar a terme les avaluacions de riscos, i en el seu cas, les seves 

actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les 

condicions de treball i de l’activitat dels/de les treballadors/es..... 

2. Incompliment de l’obligació d’efectuar la planificació de l’activitat 

preventiva que esdevingui com a necessària de l’avaluació de riscos, o 

no realitzar el seguiment de la mateixa.... 

El termini que dona la IT per complir el requeriment és d’UN MES. Lamenten 
que la situació d’emergència derivada del COVID-19 hagi endarrerit les 
actuacions que corresponen al Departament, però CCOO estarem atents a 
que es reprengui l’activitat preventiva del nostre col·lectiu tant aviat com sigui 
possible. 
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