
-lf 
~ 

Ajuntamcnt de Barcelona 

,. 

ACCIONS D'INFORMACIO, 
PREVENCIÓ 1 SENSIBILITZACIÓ 
ADRE~ADESALSECTORDE 

DISTRIBUCIÓ DE MENJAR 
PREPARAT 

A DOMICILI 

Tercera Tinimcia d'Aicaldia 

Darcelona, 13 de juny de 1996 



SÍN1'ESI DE LA CAMPANY A 

És una campan ya cl'i nformació, rrevenció i sensibil ització . 

• 
• Respon a una scnsibilitat cxpressada pcls ciutadans 

diversos scctors socials. 

• Prevcnció de problemes derivals de: 

-Discipl ina vial 

- Seguretat vial. Prevenció d'accidents 

- Iligicne i segurctat en el treball 

- Contractació i normativa laboral 

- Higiene i control alimcntari 
• 

Cooperació entre diversos serve1s municipals (Guardia 

Urbana, Salul Pública, Cooperació Empresarial i Funció 

Pública i Qualitat) i la lnspecció de Treball. 

Possibilitat d'extensió futura a altrcs activitats similars 

(missatgers). 
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ANÁLISI DE LA PROllLEM . .\TIC/\ DERIVADA DELS MISSATGERS 1 
REPARTIDORS DE MENJ/\R PREPARAT 1\ BARCELONA 1 
PROPOSTA D'ACCIONS 

l. DESCRIPCIÓ DE LA PROllLEMÁTICA 

L'activitat deis missatgcrs i rcpartidors de menjars preparats a Barcelona és una 
qüestió que ha suscitat rcccntment una creixent preocupació ciutadana derivada 
principalment d'un deis efectes més evidcnts pera l'opinió pública com és el de la 
disciplina viaria. 

Així mateix, i malgrat la manca d'una evidencia estadística definitiva derivada de 
la situació irregular de molts treballadors del sector, diversos indicis apunten que 
aquestes activitats constitueixen una de les fonts més importants de sinistralitat 
laboral a la ciutat. 

A través de les aportacions de diversos departamcnts i arces municipals i cxtra
municipals que tcncn alguna implicació en la rcgulació d'aqucstcs activitats, s'ha 
pogut determinar que l'ambit en que caldria abordar aquesta qücstió supera cls 
problemes exclusivamcnt viaris. Així s'ha pogut comprovar que hi ha diversos 
buits normatius que caldria rcsolclrc i que, d'altra banda, en ser una activitat 
cmergent que ocupa un nombre important de persones, sobrctot joves, les 
iniciativcs que es prcnguin han de ser cuidadoscs amb les possibilitats de 
desenvolupament del sector. 

Tot i que es tracta de dues act¡v¡tats difercnts, s'ha constatat )'existencia de 
similituds notables entre la problcmiHica que causen. No obstant, es poden 
apuntar dos elements cliferencials com són: 

- En J'activitat de rcpartimcnt ele menjar preparat (i també en la seva elaboració) 
hi ha un element addicional de salubritat pública absent en el cas deis 
missatgers. 

- L'activitat ele missatgeria té un majar grau ele clescnvolupament i consolidació, 
amb la qua) cosa, la incidencia ele buits normatius i d'irregularitats és menor. 
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Pcr a la elaboració d'un conjunt de propostcs en aquest camp, s'ha consulta! la 
Rcgidoria de Mobilitat i Scguretal, la Tincncia d'Aicaldia de Promoció 
Económica i Ocupació, l'antic Ámbit de Descentralització i Relacions Ciutadanes, 
la Delegació Provincial del Ministeri de Trcball a I3arcclona, !'Área de Salut 
Pública i el Centre de Salut Laboral de Barcelona. 

Totes les fonts consultades han coincidit en que la jovcntut i, sobretot, les 
condicions de contractació i de treball eren una de les causes principals deis 
problemcs més cvidents causats per aquest sector com és la indisciplina viaria. 

Les principals propo~te~ per a l'adcquació d'aquestcs activ itats que han apunta! 
cadascuna de les arces i institucions relacionadcs són: 

l. Comissió de Mobilitat i Scgurctat. 

Reunir en una mateixa !aula a l'Ajuntament i a les associacions rclacionadcs 
amb aquestes cmprescs amb motiu d'aconsegui r el compromís de col.laborar 
en una campanya de prevenció d'accidcnts. 

Fer arribar a toles les cmprcses un escrit informatiu sobre els riscs del personal 
en la scva fcina di aria si no es compleixen les normcs de circulació. 

- Preparar una ordre interna a la Guardia Urbana en conson~mcia amb la 
campanya de promoció i sensibi litzaci<). 

2. Comissió de Promoció Economica i Ocupació 

Incidir cspecialment en la informació i sensibilització de les empreses dcl 
sector pcr afavorir un clima de confian~a i estimular de manera positiva els 
processos nccessaris de regularització. 

Col.laboració amb les emprcses del sector que cstiguin rcgularitzadcs davant 
una possiblc competencia dcslleial. 

Considerar que es tracta d'activitats cmcrgcnts i, pcr tant, vctllar perque 
mantinguin la capacitat ele crcació d'ocupació i l'crradicació de situacions 
anomalcs en les contractacions. 
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3. Ámbit de Dcsccntt·alització i Rclacions Ciutadancs (*) 

Pel que fa a la fase de producció d'arnbdúes actJVJtats, l'apartat que fa 
referencia a I'estahliment esta perfectament contempla! a la normativa vigent i 
existeixcn proccdiments administratius adcquats per fer-Ia complir. En canvi, 
I'apartat d'horari no esta regulat d'una manera específica i podría ser motiu 
d'algun deis prohlcmes observats. 

La fase de distribució no esta directament regulada ni pcl que fa a la 
circulació ni a l'cstacionamcnt, la qua! cosa és motiu de bona part deis 
desajustos detectats. 

- Respecte a la fase de control , esta rcgulat l'apartal corrc~poncnt a l'establiment 
i a qiiestions sa11itaries, si bé aquest últim amb procedimcnts i mitjans tccnics 
millorables, mentre que els altres aspectcs relacionals amh l'horari, la 
circulació i l'estacionament no cstan directament contemplats. 

(*) Propostcs elahorades abans de l'extinció de I'Ámhit i actualmcnt rccollidcs per 
la Ponencia de Funció Pública i Qualitat. 

·'- Delcgació Provincial del Ministcri de Trcball 

Conveniencia d'cstretar la col.lahoració entre els serveis de 1'/\juntament de 
Barcelona i els de la Jnspecció de Treball. Els aspectes en que es podría concretar 
aquesta col.laboració són: 

Elaboració d'un cens d'empreses únic que puguin utilitzar les ducs institucions. 

La lnspecció de Trcball, la Guardia Urbana i els serveis d' inspecció 
municipals haurien de coneixcr quina és la informació rellcvant per a l'altra 
institució en materia d'irregularitats en aquestes empreses. Aixó permetria que 
en cas d'inspeccions, els informes de cada institució pogucssin incloure dades 
d'intcres sobre possiblcs irrcgularitats que es fessin arribar a l'altra. 

5 



S. Área de Salut Pública 

A) En relaci6 a l'claboració i rcpartimcnt de menjar preparat a domicili. 

Control sanitari deis cstabl iments i centres de restauració col.lectiva dedicats a 
l'elaboració de mcnjars i a la scva distribució a domicili. 

Control de les condicions de transport d'aquests productes. 

Informaciú sobre le~ normcs cl'higienc pcr millorar el nivel! de concixcmcnts 
deis manipuladors d'alirncnts pcrquc cls puguin aplicar a la scva activitat 
laboral , evitan! així les circumstancics que contribucixcn al dcscncadcnamcnt 
deis brots ele toxiinfcccions alirncntarics. 

Informació higicnic-sanitaria als responsables deis establimcnts per mantenir 
en les millors condicions de venda cls proeluctcs alimcntaris. 

- Millora de les condicions deis locals. 

Actualització ckl ccns d'aqucsts estahlimcnts alimcntaris per millorar els 
procediments de control. 

B) En relació a les actuacions adrec;ades a recluir l'accidentaliclad laboral: 

- * L'Ajuntament de Barcelona hauria d'informar la lnspecció de Trcball sobre la 
localització d'empreses de missatgeria i rcpartiment per a la corresponent 
inspccció. 

La Guardia Urbana hauria ele ser especialment rigorosa amb el control de 
l'acompli ment ele les condicions tccniques ele seguretat en les motocicletes, 
així comen l'obligatorietat de l'ús de case pcr part deis coneluctors. 

L'Ajuntament de Barcelona hauria de propiciar, a través del Consell Assessor 
de Salut Laboral, i amb el suport del Departament de Treball i la Comissió de 
Seguretat Viaria de f3arcelona, un pacte entre els sindicats i la patronal de la 
ciutat per al foment de la formació en seguretat entre els trehalladors del 
sector i, especialment , entre els de nova contractació. 

* Aquest punt coincicleix amb el que propasa la Delegació Provincial del 
Ministeri de Treball. 

6 



C) En rclació a J'avaluaciú: 

- Seguimcnt i Avaluaci6 de !' impacte de les línies d'actuació sobre 
l'accidentalitat i les lcsions pcr accident de transit: 
Atesa !'experiencia de I'IMS en la mesura i seguiment de !'impacte sobre la 
salut (morts i ferits) deis accidcnts de treball produ'its a Barcelona a partir de 
fonts sanitaries d'informaci6 (scrvei urgcncies, UED, médico-forenses) 

2. SÍ:'\TESI DE PROPOSTES 

A tall de síntcsi d~ les rccomanacion!> que s'han realitzat es podría concloure que 
les actuacions que I'Ajuntamcnt de Barcelona hauria de realitzar per a la 
rcordenació de les dues activitats sún: 

l. Realització d'un ccns de le-; activitats de missatgeria i d'elaboració i repartiment 
de menjar prepara! a domicili que pugui csdevenir una hase fiable per a tates les 
activitats d'informaciú i de control. 

2. Reali tzaci<) d'una campanya informativa al sector (associacions empresarials i 
reprcsen tacions sinclicals) per tal d'estimular la resolució de situacions anomales i 
d'introdu ir mi llores en materia de seguretat i control alimentari . 

3. Establiment d'uns mecanismes estables de coordinació entre la Guardia Urbana 
i els servcis municipals d'inspccció i la Inspecció de Trcball. 

4. Inici d'una reflcxió sobre les insuficicncies en la normativa de regulació del 
sector, especialmcnt tenint en compte el seu previsible creixement. En aquest 
procés s'hauria de comptar amb la participació de representants empresarials i 
sindicals vinculats amb aquesta act ivitat. 

5. Creació d'un grup de treball amb la participació de totes les parts que han 
contribu'it a l'elaboració d'aquest informe. 
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3. PLA D'ACCIÓ 

l. Reunió informativa amh cls rcpresenlants del sector - empreses i trcballadors-. 
(finals de juny) 

2. Carta informativa a lotes les emprcses idcntificades. 
(fina ls ele juny) 

3. 1\cció pedagógica scl.lcctiva pcr part de la Guardia Urbana, Salut Pública 
(nspecció de T rcball. 
(j ulio!). 

4. lnformació a les cmpreses sobre les anomalics detectades. 

5. Reunió de seguiment i valoració ele rcsultats i proposta, s1 s'cscau, de 
modi[icacions normativcs. 
(julio!) 

6. Mesures correctores en casos de manca d'adcquació grcu o reincidencia. 

7. Planlejamcnt el'altres accions -missatgcria-. 
(sctcmbre) 
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4. DISTRIBUCIÓ DE TASQUES 

Promoció Economica i Ocupació 

Convocatoria de les reunions informativcs amb representants del sector. 
Coordinació general. 

lnspccció de Tt·cball 

Ycrificació de les conclicions ck treba ll i adcquació a la nova llci de Seguretat 
i Higiene. 

Salut Pública 

Focalitzara durant el període de la campanya les accions inspectores de Salut 
Pública en aquest sector. 

Gu~u·dia Urbana 

Control de la seguretat vial. 
La Guardia Urbana trametdi a la lnspecció ele Treball ele dades basiques pera 
completar la informació sobre la situació laboral deis motoristes que aturi. 

Funció Pública i Qualitat 

Estudiar l'adequació de la normativa actual a la realitat deis sectors. 
Elaboració d'un cens d'emprescs del sector a la ciutat. 

S'acorda també realitzar una sessió ele seguiment ele les accions al voltant de la 
meitat de la campanya i donar compte deis resultats en un Consell Plenari abans 
de l'estiu. 

Barcelona, 12 de juny de 1996 

irplmissatgc4 
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