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Unitat 12.7 Comitè de Seguretat i Salut 

Article 38: Comitè de Seguretat i Salut 

1.- El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació 
destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en 
matèria de prevenció de riscos. 

2.- Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut en totes les empreses o 
centres de treball que comptin amb 50 o més treballadors/es. El Comitè estarà 
format pels delegats i/o delegades de Prevenció, per una banda, i per 
l'empresa i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats/des de 
Prevenció, de l'altra. En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut 
participaran, amb veu però sense vot, els delegats/des Sindicals i els 
responsables tècnics de la prevenció en l'empresa que no estiguin inclosos en 
la composició a la qual es refereix el paràgraf anterior. En les mateixes 
condicions podran participar treballadors/des de l'empresa que comptin amb 
una especial qualificació o informació respecte de concretes qüestions que es 
debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que 
així ho sol·liciti alguna de les representacions en el Comitè. 

3.- El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho 
sol·liciti alguna de les representacions en el mateix. El Comitè adoptarà les 
seves pròpies normes de funcionament. Les empreses que comptin amb 
diversos centres de treball dotats de Comitè de Seguretat i Salut podran 
acordar amb els seus treballadors/des la creació d'un Comitè Intercentres, amb 
les funcions que l'acord li atribueixi. 

Article 39: Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut 

El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les següents competències: 

1.- Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i 
programes de prevenció de riscos en l'empresa. A aquest efecte, a dins s'hi 
debatran, abans de la seva posada en pràctica i referent a la seva incidència en 
la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització del 
treball i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de 
les activitats de protecció i prevenció que es refereix l'article 16 d'aquesta llei i 
projecte i organització de la formació en matèria preventiva. 

2.- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva 
prevenció dels riscos, proposant a l'empresa la millora de les condicions o la 
correcció de les deficiències existents. 
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* En l'exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà 
facultat per a: 

a.- Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el 
centre de treball, realitzant a aquest efecte les visites que estimi 
oportunes. 
b.- Conèixer quants documents i informes relatius a les condicions de 
treball siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així 
com els procedents de l'activitat del servei de prevenció, si escau. 
c.- Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat 
física dels treballadors i treballadores, a fi de valorar les seves causes i 
proposar les mesures preventives oportunes. 
d.- Conèixer i informar la memòria i programació anual de serveis de 
prevenció. 

* A fi de donar compliment al disposat en aquesta Llei respecte de la 
col·laboració entre empreses en els supòsits de desenvolupament simultani 
d'activitats en un mateix centre de treball, es podrà acordar la realització de 
reunions conjuntes dels Comitès de Seguretat i Salut o, en defecte d'això, dels 
Delegats/des de Prevenció i empresaris/àries de les empreses que manquin 
d'aquests Comitès, o altres mesures d'actuació coordinada. 
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