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PRESENTACIÓ
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant 
el Consell Assessor de Salut Laboral, 
presidit per la comissionada de Salut 
de l’Ajuntament, convoca el premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral. Aquest 
premi pretén reconèixer públicament 
les empreses, entitats i/o institucions 
de la ciutat que promouen pràctiques i 
accions preventives per millorar la salut 
de les persones amb relació a les seves 
condicions de treball. Enguany, ens 
trobem en la tretzena edició d’aquest 

premi, en la qual s’estableix que es 
valoraran preferiblement les iniciatives 
que contribueixin a l’abordatge dels 
factors de risc psicosocial, plantejant 
estratègies d’abordatge i prevenció 
amb la participació dels treballadors i 
treballadores. 

La dotació econòmica del premi és de 
6.000 euros i el termini de presentació 
de les candidatures finalitza el dia 12 
de juliol de 2018. 



 Que, com a valor afegit a l’estricte
compliment de la normativa de 
prevenció aplicable en el seu cas, 
aportin les solucions, mesures o 
iniciatives innovadores en relació amb la 
millora de les condicions de treball, amb 
accions que redueixin els factors de risc i 
els problemes de salut. 

 Que aquestes iniciatives hagin
demostrat la seva eficàcia en la millora 
de les condicions de treball mitjançant 
metodologies i/o indicadors que hagin 
estat contrastats.

 Que els projectes, encara que
estiguin en fase d’implementació o 
desenvolupament, presentin resultats 
d’avaluació parcials.

OBJECTE
Aquest premi té per objectiu contribuir al coneixement i fer visibles les millores 
d’actuació en la prevenció de riscos i en la promoció de la salut dins d’una empresa 
o activitat laboral de la ciutat de Barcelona. Per presentar-s’hi, s’han de complir els 
requisits següents:

 Que aquestes  experiències siguin
transferibles, de tal forma que puguin 
ser extrapolades, repetides o aplicades 
d’alguna manera a altres empreses i/o 
institucions.

 Que aquestes iniciatives suposin
la integració efectiva i estable de 
la prevenció de riscos laborals dins 
l’organització i el funcionament de 
l’empresa i/o institució.

 Que les empreses i/o institucions no
hagin estat sancionades mitjançant 
resolució administrativa, en els dos 
anys anteriors a la convocatòria, per 
la comissió d’infraccions greus o molt 
greus en matèria de seguretat i salut 
laboral.



CRITERIS DE VALORACIÓ
Els aspectes específics que es valoraran seran: 

 Projectes que responen a les
necessitats detectades en l’empresa 
en matèria de salut laboral i prevenció 
de riscos laborals. 

 Iniciativa innovadora.
 Participació de delegats de
prevenció i d’altres treballadors i 
treballadores.

 Incorporació del tema específic de la
present convocatòria.  

 Avaluació del procés. 
 Avaluació, almenys parcial, en
termes de reducció de riscos laborals 
o millora de la salut. 

 Aplicabilitat a altres empreses.
 Projecte totalment implementat i
avaluat.

 Rellevància preventiva i de promoció
de la salut. 

ASPIRANTS
La present convocatòria està oberta a 
qualsevol professional, treballador/a, 
equip de treball, col·lectiu, servei, 
institució i/o empresa que hagi 
promogut i desenvolupat una millora 
en matèria preventiva de salut laboral 
en una empresa o activitat laboral, amb 
independència de la seva activitat i 
sector. El projecte ha d’estar implantat 
a la ciutat de Barcelona, tot i que poden 
estar encara en fase d’implementació. 

Les àrees de gestió poden ser de diferent 
caràcter i especificació (prevenció, 

seguretat, higiene, ergonomia, 
psicologia, promoció de la salut, 
medicina preventiva, protecció de la 
salut, etc.).

No hi poden concórrer projectes que 
hagin estat premiats o guardonats 
anteriorment i per altres institucions. 

La presentació de candidatures pot 
realitzar-se per part dels mateixos 
aspirants o a través d’una persona 
o entitat que n’acrediti el degut 
consentiment. 



 DOSSIER DE DOCUMENTACIÓ
Els treballs s’hauran de presentar lliurant la documentació requerida en el termini 
previst en la convocatòria, al registre Municipal de l’Ajuntament o als registres 
municipals ubicats a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 
La documentació es presentarà en un sobre tancat al dors del qual s’indicarà Premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral 2018.

 Nom, adreça i telèfon de contacte
dels autors/es titulars. Nom de 
l’empresa i/o institució i lloc de treball 
dels autors/ores. 

 Quan es tracti d’agrupacions de
persones físiques o jurídiques sense 
personalitat, caldrà nomenar un 
representant de l’agrupació per al 
compliment que, com a beneficiari, 
correspongui a l’associació. 
S’adjuntarà fotocòpia del DNI/
NIF i dades de contacte d’aquest 
representant.

 En el cas de ser un equip de treball,
es presentarà una relació amb els 
noms complets i dades de contacte de 
totes les persones que el formen.

 En el cas d’associacions i entitats
legalment constituïdes, caldrà aportar 
també còpia dels estatuts. 

 Descripció del projecte (amb
format Arial 12 i a espai normal) 
que no sobrepassi les dotze planes 
d’extensió. En el projecte haurà 
de constar: el títol, els autors/ores, 

els antecedents, els objectius de la 
millora, les accions principals, la 
metodologia i/o els procediments 
d’avaluació usats i les conclusions o 
els beneficis que es volen aconseguir 
amb el  projecte.  

 Un resum del projecte, d’extensió
màxima de dos fulls (Arial 12), que 
inclogui: el títol del projecte, els 
autors/ores, els principals objectius, 
les accions rellevants, l’avaluació i les 
conclusions generals. 

 Documents annexos o material
gràfic, que pugui ajudar a la 
comprensió o la interpretació del 
projecte. 

 Un sobre (mida carta), tancat, on a
l’exterior només s’escriurà el títol del 
projecte o del treball. A l’interior hi 
haurà un full a part amb el nom del/s 
autor/ores, l’aspirant titular, la seva 
direcció i el telèfon de contacte. 

 Les candidatures podran ser
redactades en català o castellà.

Es presentaran per duplicat en format paper i suport digital el projecte, el resum i 
els documents annexos. 



JURAT
El jurat per a l’estudi, la selecció i 
l’avaluació del millor treball presentat 
serà el mateix Consell Assessor de Salut 
Laboral, presidit per la comissionada 
de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. 
La seva composició i membres serà, 
doncs, la mateixa que la del Consell. 
La secretària del jurat serà també la 

mateixa secretària del Consell. 
El jurat es reserva el dret de verificar 
el contingut i desplegament de 
les memòries avaluades, així com 
realitzar visites in situ de comprovació 
i/o requerir la documentació 
complementària que pugui considerar 
d’interès.  

VEREDICTE
El veredicte del jurat serà inapel·lable i 
només s’atorgarà un premi que podrà 
acordar un únic candidat premiat, una 
resolució de repartiment “ex aequo” si 
s’escau, o declarar-lo desert.



ATORGAMENT
El Premi Ignasi Fina de Salut Laboral 
2018 serà atorgat per la màxima 
autoritat municipal, és a dir l’alcaldessa 
de la ciutat de Barcelona, o, si no pot ser, 
per la regidora o designada, en un acte 
oficial i públic.
 
Un cop emès el resultat del jurat, els 
aspirants al premi accepten el dret, 
per part de l’Ajuntament de Barcelona, 
de publicar als seus mitjans (escrits, 
audiovisuals, webs, etc.) els treballs 
presentats en aquesta convocatòria i 

els reportatges corresponents sobre 
l’atorgament del premi, per incorporar-
los als seus fons documentals. 
L’Ajuntament de Barcelona queda eximit 
de tota responsabilitat per un mal ús 
dels treballs. 

Els treballs presentats que no hagin 
resultat premiats es podran recollir 
fins a un període màxim de tres mesos 
després del lliurament del premi. Passat 
aquest període, seran destruïts. 

ACCEPTACIÓ
La presentació a concurs per a aquest 
premi suposa l’acceptació per part dels 
aspirants de les presents bases. 



BARCELONA.CAT/SALUT

Més informació:

Departament de Salut

Àrea de Drets Socials

València 344, 4a planta

93 413 28 17 

direccioprogramasalut@bcn.cat


