
Llei de gestió, promoció i modernització de les 
àrees industrials aspectes laborals
El passat 7 de juny, es va publicar en el DOGV la Llei d’àrees industrials, en la 
qual s’han incorporat les esmenes presentades per CCOO PV.

Es crea l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) en la qual s’obliga als titu-
lars de les naus i a l’Ajuntament a tenir un Consell de Participació. Es tracta 
d’un òrgan de gobernança de la zona industrial, en què ha de consensuar amb 
les persones treballadores de l’àrea els aspectes de disseny, de modificació i 
de mesures a adoptar per l’EGM.

                              1 _Consell de Participació

                2 _Plans de Mobilitat Sostenible
En la catalogació com a Àrea Industrial Consolidada s’inclou, amb caràcter 
obligatori, l’elaboració de plans de mobilitat sostenible. La participació de les 
persones treballadores i del sindicat ha de ser fonamental, amb la finalitat de 
reduir l’impacte mediambiental, millorar la qualitat de l’aire, racionalitzar el cost 
dels desplaçaments i disminuir el nombre d’accidents ocasionats pel desplaça-
ment al lloc de treball.

                                   3_Serveis de prevenció
En la catalogació com a Àrea Industrial Avançada s’estableix la dotació de ser-
veis de prevenció mancomunats en l’EGM. La seua comesa seria l’avaluació 
dels riscos laborals als quals estan exposades les persones treballadores d’una 
determinada àrea geogràfica. Aquesta mesura, pionera en la legislació espan-
yola, significa transcendir el contingut mínim establit en la Llei de prevenció de 
riscos laborals.

Aquesta Llei pot tenir una repercussió enorme. Tindrem una capacitat 
d’intervenció sindical addicional en les àrees industrials del nostre àmbit. A més, 
representa el primer pas per a concentrar la nostra activitat des del punt de vis-
ta de l’àrea geogràfica, que s’acosta més a la nostra voluntat d’intervenció per 
a millorar les condicions laborals de les persones treballadores, en un mercat 
de treball cada vegada més descentralitzat.
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