
PREMI DE SALUT LABORAL 
IGNASI FINA
PER UN ENTORN SALUDABLE A LA FEINA

BASES 2021. XIV EDICIÓ



1. PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el 
Consell Assessor de Salut Laboral, presidit 
per la regidora de Salut, Envelliment i 
Cures de l’Ajuntament, convoca el Premi 
de Salut Laboral Ignasi Fina. Aquest premi 
té per objectiu contribuir al coneixement i 
la visibilitat de les millores d’actuació en la 
prevenció de riscos i en la promoció de la 
salut dins de l’àmbit laboral de la ciutat de 
Barcelona, i pretén reconèixer públicament 

les empreses, entitats i institucions 
de la ciutat que promouen pràctiques 
i accions preventives per millorar la 
salut de les persones amb relació a les 
condicions de treball. 

La dotació econòmica del premi és de 
6.000 euros i el termini de presentació de 
candidatures és des del 23 de novembre de 
2021 fins al 22 de febrer de 2022 (inclòs).

Que, com a valor afegit al compliment 
estricte 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 experiències siguin 
transferibles, de tal forma que puguin 
ser extrapolades, repetides o aplicades 
d’alguna manera a altres empreses o 
institucions.

2. OBJECTE I TEMA

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

Que les empreses 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.

Es valoraran accions amb un alt impacte pel que fa a la prevenció de riscos i a la 
promoció de la salut laboral i, de manera rellevant, les que hagin servit com a 
bona pràctica per adaptar l’entorn laboral a la situació generada per la covid-19, 
ja sigui en els aspectes presencials o bé pel que fa al teletreball.

Per presentar-s’hi, s’han de complir els requisits següents:



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 i delegades 
de prevenció i d’altres treballadors i 
treballadores.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ

Incorporació de mecanismes d’avaluació 
del procés d’implementació i d’indicadors 
de millora en termes de reducció de riscos 
laborals o millora de la salut.

Adaptació de l’entorn laboral, ja sigui en els 
aspectes presencials o pel que fa al teletreball, 
a la situació generada per la covid-19.

Aplicabilitat a altres empreses.

4. ASPIRANTS

La present convocatòria està oberta a 
qualsevol professional, treballador o 
treballadora, equip de treball, col·lectiu, 
servei, institució o empresa que hagi 
promogut i desenvolupat una millora 
en matèria preventiva de salut laboral 
en una empresa o activitat laboral, amb 
independència de l’activitat i el sector. El 
projecte ha d’estar implantat a la ciutat de 
Barcelona, tot i que pot 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 
o per altres institucions. 

Les candidatures les poden presentar els 
mateixos aspirants o bé una persona o 
entitat que n’acrediti el consentiment.

Els aspectes específics que es valoraran seran els següents:

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

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

• Quan es tracti d’equips de persones físiques 
o jurídiques sense personalitat, caldrà 
anomenar un representant de l’agrupació, 
per a que actuï davant l’Administració. Cal 
adjuntar la fotocòpia del DNI/NIF i les 
dades de contacte d’aquest representant.

• En el cas de ser un equip de treball, s’ha 
de presentar 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, també cal aportar 
una còpia dels estatuts.

• Descripció del projecte: document on 
ha de constar principalment  el títol del 
projecte, els seus autors i/o autores, la 
seva  fonamentació,  els objectius, les 
accions principals, la metodologia, els 
procediments d’avaluació emprats i les 
conclusions.

• Documents annexos o material gràfic (en 
format PDF) que puguin ajudar a comprendre 
o interpretar el projecte. (La mida de cada 
arxiu annexat no pot superar els 10 MB).

La inscripció al Premi de Salut Laboral Ignasi Fina és gratuïta i pública. 

Les i els participants es poden presentar al premi aportant la documentació que es 
determina en aquestes bases.

La sol·licitud, que s’ha de fer a través d’un full d’instància específic (disponible al web 
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/premis o al portal   
http://www.bcn.cat/tramits) ha de contenir la documentació següent:



Les candidatures es poden redactar en català o en castellà.

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori presentar la sol·licitud 
a través de la seu electrònica de l’Ajuntament  (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les 
instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

En el cas de persones físiques, i sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, aquests documents es podran presentar al Registre General de l’Ajuntament 
o als registres municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, mitjançant un full 
d’instància específic (disponible al web o al portal), dirigit al Departament de Salut de la 
Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

En el cas de presentació presencial al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC), cal 
demanar cita prèvia a través de la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/cita o trucant al 010.

6. JURAT 7. VEREDICTE

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 regidora de Salut, Envelliment i Cures 
de l’Ajuntament de Barcelona. La composició 
i els membres seran, doncs, els mateixos 
que els del Consell. El secretari del jurat serà 
també el mateix secretari del Consell. 

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

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

El Premi de Salut Laboral Ignasi Fina 
2021 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 persona designada, en un acte 
oficial i públic. 

Un cop emès el resultat del jurat, els 
aspirants al premi accepten el dret 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 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, es destruiran.

8. ATORGAMENT

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

9. ACCEPTACIÓ



Departament de Salut
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Viladomat 127, 1a planta
93 413 25 59
serveis.salut@bcn.cat


