
Per un entorn psicosocial saludable a la feina

bases premi ignasi fina 
de salut laboral 2015



Em sento molt orgullosa de convocar el Premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral, una mostra de 
l’esforç de les persones, institucions i empreses 
envers la salut de les persones que treballen a 
la nostra ciutat. Des del govern de la ciutat volem 
posar el benestar dels veïns i veïnes al centre de 
totes les polítiques municipals que impulsem i 
això vol dir tenir en compte, sempre, la salut com 
a eix transversal de les nostres accions. En aquest 
sentit, considerem que la salut laboral, sovint 
oblidada, és clau si volem tenir una ciutat sana i 
que cuida les persones que hi viuen. 

És per això que des de l’Ajuntament estem 
convençuts que en els temps actuals de crisi, de 
reformes laborals que precaritzen l’economia i 
la vida de treballadors i treballadores, cal estar 
més atents que mai als problemes de salut 
produïts per aquestes condicions d’ocupació 
i de treball. L’atur, la inestabilitat laboral, els 
contractes precaris i altres factors de risc causen 
un enorme impacte sobre la salut dels treballadors 
i treballadores i de les seves famílies.

En aquesta onzena edició del Premi Ignasi Fina de 
Salut Laboral convidem persones i organitzacions 
ciutadanes a presentar les seves experiències, 

aportacions o idees per promoure la introducció 
de millores en les condicions d’ocupació i treball, 
la prevenció, la promoció i la seguretat en l’àmbit 
laboral. 

Agraeixo la participació en aquest Premi i us 
encoratjo a presentar les vostres candidatures 
per aconseguir que millori la salut de totes les 
persones de la ciutat.

ADA COLAU
Alcaldessa de Barcelona



Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem amb 
un compromís ferm per la salut de les persones. 
Sabem molt bé que el treball té una relació molt 
estreta amb la salut i la qualitat de vida, ja que és 
un determinant social molt important de la salut i 
l’equitat.

En aquests moments de crisi econòmica i social, 
el contingut de la feina, les condicions d’ocupació 
i de treball o les desiguals salarials sota les 
quals es realitza la feina són elements crucials 
que determinen si el treball serà contraproduent 
o beneficiós per a la salut i el benestar dels 
treballadors i treballadores, i també per 
determinar quins seran els més beneficiats o quins 
patiran més danys amb relació a un dret humà tan 
essencial com treballar en condiciones adients.

El context de crisi econòmica i social actual té 
una gran incidència en la salut. El treball és un 
dels aspectes principals que determina la qualitat 
de vida i que influencia directament o indirecta el 
benestar físic, mental i social de les persones. I la 
gent ho sap, com ho demostra el fet que actualment 
la desocupació i la baixa qualitat del treball és un 
dels motius principals de preocupació ciutadana.

Sens dubte, necessitem més coneixement i més 
recerca sobre les desigualtats en salut laboral, 
especialment pel que fa al dany causat per la 
precarietat laboral o els factors de risc psicosocial. 
Estem convençuts que cal fer front a aquests 
desafiaments amb la planificació de polítiques 
socials i laborals més decidides, amb més 
recursos, amb una major continuïtat política i amb 
molta més participació social. 

Per això, en aquesta convocatòria del Premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral volem abordar la 
importància dels factors de risc psicosocial, molt 
lligats a com es realitza l’organització del treball.

Des de l’Ajuntament volem reconèixer les 
empreses o institucions que promouen unes 
bones condicions de treball i tenen cura de la 
salut dels seus treballadors i treballadores, en 
particular dels factors de risc psicosocial. 

En aquest sentit, us animo a participar en aquest 
premi, que ja s’ha consolidat com un referent a la 
nostra ciutat. Estic convençuda que si tots sumem 
els nostres esforços de forma decidida i amb 
el màxim compromís, podrem millorar la salut 
laboral i la qualitat de vida de tota la ciutadania, i 
molt especialment d’aquells amb qui estem més 
en deute: la població treballadora més desfavorida 
de la ciutat.

Gemma Tarafa
Comissionada de Salut



introducció
Ens trobem enguany en la onzena edició del Premi 
Ignasi Fina de Salut Laboral. El Consell Assessor de 
Salut Laboral (CASL), presidit per la comissionada 
de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, ha acordat 
atorgar preferència als treballs que abordin els riscos 
psicosocials i/o els accidents laborals relacionats 
amb la mobilitat, tenint en compte les actuacions 
preventives de les petites i mitjanes empreses.

Hi poden concórrer projectes que encara que estiguin 
en fase d’implantació o desenvolupament ja puguin 
ser avaluats parcialment.

La dotació econòmica del premi és de 6.000 euros i el 
termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà 
el 19 de desembre.

objecte
L’objectiu d’aquest premi és reconèixer la millor 
experiència d’actuació en la prevenció de riscos 
dins d’una empresa o activitat laboral de la ciutat 
de Barcelona que hagi implantat nous sistemes, 
accions o mesures de prevenció, sempre i quan 
compleixin els requisits següents:

• Que, com a valor afegit a l’estricte compliment 
de la normativa de prevenció aplicable en el seu 
cas, aporti solucions, mesures o iniciatives 
innovadores en relació amb la millora de les 
condicions concretes de seguretat i/o de salut.

• Que aquestes iniciatives hagin demostrat la seva 
eficàcia en les condicions de seguretat i salut 
mitjançant una reducció significativa del nombre de 
sinistres, o en forma de manifestació positiva dels 
treballadors i treballadores. Serà considerat com 
a molt determinant l’aportació d’aval/s d’eficàcia, 
estesos per un servei o altre, institució o comitè de 
seguretat i higiene del treball. 

• Que les dites experiències siguin transferibles, 
de tal forma que puguin ser extrapolades, 
repetides o aplicades d’alguna manera a altres 
empreses.

• Que les dites iniciatives suposin la integració 
efectiva i estable de la prevenció dins de 
l’organització i del funcionament de l’empresa i/o 
del procés productiu.



aspirants
Podrà concórrer a la present convocatòria qualsevol 
professional, treballador/a, gestor, equip de 
treball, col·lectiu, servei o empresa que hagi 
promogut i desenvolupat una millora en matèria 
preventiva o de salut laboral en una empresa o 
activitat laboral ubicada a la ciutat de Barcelona, en 
qualsevol sector.

Aquestes accions de millora podran referir-se a 
les àrees de gestió de la prevenció, la seguretat, 
la higiene, l’ergonomia, la psicosociològica, la 
promoció de la salut, la medicina preventiva o la 
protecció de la salut.

Podran concórrer projectes, que tot i que encara que 
es trobin en fase d’implantació o desenvolupament, 
puguin ja ésser parcialment avaluats.

No podran concórrer projectes que prèviament hagin 
estat distingits amb altres guardons o altres premis.

Les candidatures podran ser presentades pels 
mateixos aspirants o a través de la persona o entitat 
que acrediti el degut consentiment d’aquells.

dossier - documentació
Els/les aspirants al Premi presentaran per correu 
postal o bé personalment al Registre General o a 
qualsevol altra oficina de l’esmentat Registre dels 
Districtes municipals de l’Ajuntament de Barcelona, 
un sobre o carpeta especificant “Premi Ignasi Fina 
de Salut Laboral 2015, Departament de Salut”, amb 
la documentació següent:

• Un manuscrit original i tres còpies, redactat en 
lletra Times New Roman, mida 12 i a espai normal, 
amb un mínim de dos i un màxim de cinc folis. El 
manuscrit inclourà els apartats següents: títol, 
antecedents, objectius de la millora, metodologia 
o procediments emprats, i conclusions o beneficis 
previstos amb l’acció. Els manuscrits no contindran 
signatura ni referència que permeti identificar els 
autors, i podran ser redactats en català o en castellà.

• Documentació complementària que pugui ajudar a 
la comprensió o la interpretació del projecte, sempre 
que no permeti revelar la identitat dels autors.

• Un suport digital que contingui també tota la 
documentació lliurada.

• Un sobre tancat i lacrat (plica), mida carta.  
A l’exterior del sobre només constarà el títol del 
projecte. A l’interior, es farà constar en un full el 
nom del/s autor/s, l’aspirant titular, la seva adreça i 
el telèfon de contacte.



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

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

veredicte
El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Podrà 
acordar un únic candidat premiat, emetre una 
resolució de repartiment “ex aequo” si s’escau, 
o declarar el premi desert (acumulant-ne la 
dotació per a futures edicions).

atorgament
El Premi serà entregat per la màxima autoritat municipal, 
és a dir, per l’alcaldessa de la ciutat de Barcelona, o en 
el seu defecte per el/la regidor/a  designat, en un acte 
oficial i públic, que tindrà lloc al Saló de Cent d’aquest 
Ajuntament de Barcelona, o en un espai similar.

publicitat
Al llarg de tot el procés de selecció i avaluació, la 
documentació presentada per part dels aspirants 
serà tractada amb caràcter confidencial.

Un cop emès el resultat del Jurat, els aspirants al 
Premi accepten el dret, per part de l’Ajuntament de 
Barcelona, de publicar en els seus mitjans (escrits, 
audiovisuals, webs, etc.) els treballs presentats a 
aquesta convocatòria i els corresponents reportatges 
sobre l’atorgament del premi, així com el dret 
d’incorporar-los en els seus fons documentals.

acceptació
La presentació al concurs implica l’acceptació 
d’aquestes bases.
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facebook.com/Bcn.cat
telèfon: 010 (24h)

més informació
Departament de Salut
Àrea de Drets Socials
València, 344, 6a planta
08009 Barcelona
Tel. 932 564 508


