
pren EL CONTROL, 

El pròxim 28 de Abril es commemora el Dia internacional de la Sa-

lut i la Seguretat en el Treball. Per això, CCOO PV vol denunciar la 
situació d’emergència provocada per la sinistralitat laboral i la mortalitat, 
conseqüència de treballs no seguros i de deficiències en la prevenció de 
riscos en les empreses. 
Urgeix posar en primera línea de l’agenda política els efectes de la preca-
rietat laboral i de la multitud de treballs atípics, així com la fugida del dret 
del treball cap al mercantilisme més radical.  
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EXIGEix UN TRebalL   

 Sense RIscOS

MALATIES PROFESSIONALS

CÀRREGA DE TREBALL

INSEGURETAT
PRECARIETAT



TREBALLS 
TÒXICS

 28 d’abril 

 DIa internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball2
0
1
9

Al País Valencià, 62 persones perderen la vida durant 2018 por desenvolupar un treball insegur i 
hi hagué 48.161 accidents de treball amb baixa mèdica, segons els registres ofi cials. No obstant, 

això, són molts més els accidents de treball i malaties professionals sense baixa mèdica, amb 
especial indidència en les dones.

n   En la commemoració del centenari de l’Organització Internacional del Treball (OIT) reivindiquem el 
treball segur com a eix central de les nostres vides, en el qual el compliment de la normativa per part de 
tots els agents que hi intervenen siga prioritari. És per això que:

PREN EL CONTROL, 

EXIGEIX UN TREBALL SENSE RISCOS!

UN TREBALL DECENT 

ÉS UN TREBALL SEGUR

n  Fem una crida a la població perquè participe massivament en les pròximes cites electorals, amb un vot 
en el qual prevalguen qüestions laborals i no debats de segles passats. La cultura preventiva ha de ser 
abordada d’una manera col·lectiva i sense dreceres. 

INTENTAR GUANYAR-SE LA VIDA NO POT SIGNIFICAR UN 
RISC PER A LA TEUA SEGURETAT I SALUT

4  Reivindiquem una major inversió empresarial en prevenció de riscos laborals, des 
de la formació i informació, fins a la creació d’entorns segurs de treball, des del punt de vista 
físic i psicològic. Que els poders públics supediten les distincions, les bonificacions i els suports 
empresarials a l’estricte compliment i vigilància de la salut de les persones. 

4  Denunciem l’absència de mesures normatives que possibiliten el compliment de l’objectiu 
8.8 dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). La inacció política també té 
conseqüències en la prevenció de riscos laborals i la reparació dels danys causats.  

4  Exigim plans de mobilitat sostenibles que permeten uns desplaçaments segurs en el 
desenvolupament del treball, vistos des de la triple dimensió social, econòmica i mediambiental, 
amb perspectiva de gènere. 


