
Els Delegats de Prevenció són els representants dels 
treballadors amb funcions específiques en matèria de 
prevenció de riscos laborals
Artícle 35.1 
LPRL

DESIGNAC
IÓ

Seran designats per i entre els 
representants dels treballadors

És a dir pel Comitè d'Empresa o 
pels Delegats de Personal, d'entre 
els seus membres

Article 35.2 
LPRL

O quan per conveni col·lectiu 
s'estableixi un altre sistema de 
designació

Sempre que es garanteixi que la 
facultat de designació, correspon als 
representants sindicals o als propis 
treballadors

Article 35.4



NOMBRE DE DELEGATS DE 
PREVENCIÓ

Fins 30 treballadors 1
(el Delegat de 
Personal)

Des de 31 a 49 treballadors 1

Des de 50 a 100 treballadors 2

Des de 101 a 500 treballadors 3

Des de 501 a 1000 treballadors 4

Des de 1001 a 2000 treballadors 5

Des de 2001 a 3000 treballadors 6

Des de 3001 a 4000 treballadors 7

De 4000 endavant 8



EL DRET DE PARTICIPACIÓ MITJANÇANT UNA 
REPRESENTANCIÓ “ESPECIALITZADA”: ELS 

DELEGATS DE PREVENCIÓ

El dret dels treballadors a la participació a l'empresa en 
les qüestions relacionades amb la prevenció de riscos 
laborals es canalitza fonamentalment mitjançant els
òrgans de representació i de participació especialitzats
(les delegades i els delegats de prevenció i el Comitè de 
Seguretat i Salut), que en si mateixos constitueixen una 
manifestació concreta del dret de participació.

El dret dels treballadors a aquesta representació
especialitzada és una de les novetats més significatives
que estableix la LPRL, com a institució bàsica per a 
l'efectivitat del principi de participació en la Prevenció
en l'àmbit de l'empresa. La seva configuració es realitza
sobre l'existència de la representació legal dels
treballadors. Com diu la LPRL en l'apartat 6 de la seva
Exposició de Motius, "participant del sistema de 
representació col·lectiva vigent al nostre país, la Llei
atribueix als delegats de Prevenció elegits per o entre 
els representants del personal en l'àmbit dels
respectius òrgans de representació l'exercici de les 
funcions especialitzades en matèria de prevenció de 
riscos en el treball, atorgant-los les competències, 
facultats i garanties necessàries"



COMPETÈNCIES DE LES DELEGADES I 
DELEGATS DE PREVENCIÓ

COMPETÈNCIES: Són funcions que la llei assigna al delegat
de Prevenció. Art. 36.1 de la LPRL
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Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la 
millora del'acció preventiva

Promoure i fomentar la cooperació dels
treballadors en l'execució de la normativa de 
prevenció de riscos laborals

Ser consultats per l'empresari, amb caràcter previ
a la seva execució, sobre les decisions a què es 
refereix l'article 33 de la LPRL

Exercir una tasca de vigilància i control sobre el 
compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals.

En les empreses de menys de 50 treballadors: 
assumir les competències del Comitè de Seguretat
i Salut



Ser consultats per l'empresari, amb caràcter
previ a la seva execució, sobre les decisions
a què es refereix l'article 33 de la LPRL 

Més específicament i àmpliament, la 
competència de consulta es regula a l'article 33 
de la LPRL. La consulta és una acció 
empresarial adreçada als representants dels 
treballadors en sol·licitud d'opinió sobre certes 
matèries o aspectes de l'empresa relacionats 
amb la seguretat i salut i sobre les que 
empresari vol, pot o ha d’adoptar una decisió.

Ha d'aconseguir “l'antelació 
deguda”

Es farà "amb caràcter previ" a l'execució de la decisió per 
part de l'empresari

La resposta dels delegats no pot trigar més de quinze
dies (llevat de si es tracta de mesures adreçades a 
prevenir riscos imminents, en el cas dels quals el temps
és el mínim imprescindible).

Transcorregut el termini sense resposta, l'empresari
podrà "posar en pràctica la seva decisió”



Les matèries respecte de les quals l'empresari està
obligat a consultar abans de prendre una decisió són
les següents: 

Planificació i organització del 
treball

Introducció de noves 
tecnologies

Accions que repercuteixin en la 
seguretat i salut dels
treballadors

Qualsevol aspecte
de l'activitat
productiva de 
l'empresa sempre
que pugui tenir
alguna repercussió
en la seguretat i 
salut dels
treballadors

Organització d'activitats de 
prevenció i protecció

Designació del Servei de 
Prevenció (Propi, aliè, etc.)

Designació del personal 
d'emergències

Projectes d'informació, 
formació i documentació

De totes les 
activitats que es 
regulen en la LPRL
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FACULTATS 
D'INFORMA

CIÓ

Accés a informació relativa a la seguretat i 
salut laboral en l'empresa:

Accidents de treball Avaluació de riscos. 
Planificació dels serveis de prevenció

FACULTATS 
D’ACTUACIÓ

Acompanyar els tècnics en les avaluacions i la 
inspecció de treball en les seves visites, com|
a receptors d'opinions, queixes o 
suggeriments del conjunt dels treballadors, 
podent formular les observacions que estimin
oportunes

Realitzar visites als llocs de treball per
comprovar les condicions de seguretat

Podran accedir a qualsevol zona durant la 
jornada de treball

No han d'alterar el normal desenvolupament
de treball

Demanar de l'empresari mesures de prevenció
i protecció

Davant d'un risc greu i imminent, proposar la 
paralització d'activitats al comitè

Adoptar ells mateixos, per decisió majoritària, 
aquesta resolució si no és possible reunir el 
comitè.

FACULTATS 
DE 

PROPOSTA
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Són garanties dels delegats i delegades de 
prevenció les pròpies de la seva condició de 
representants dels treballadors, establertes a 
l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors

Disposar del crèdit horari que contempla l’ Estatut 
dels Treballadors i la LPRL

Formació adequada a càrrec de l'empresa

Comptar amb tots els mitjans per a l'exercici de les 
seves funcions

Els delegats de prevenció tenen dret al crèdit d'hores
previst a l'art. 68 de l'Estatut dels Treballadors. Aquest
crèdit no es veurà incrementat pel fet de l'acompliment
de les tasques com a Delegat de Prevenció, llevat que 
s’arribi a algun acord amb l’empresa.



No obstant això, l'article 37.1 de la Llei de Prevenció obre 
una porta a un increment indirecte del total del crèdit
horari en la mesura que es considera com a temps de 
treball efectiu, en tot cas, i "sense imputació al crèdit
horari" el que es dediqui a:

Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut

Altres reunions relacionades amb la prevenció que 
haguessin estat convocades per l'empresari

Les visites d'acompanyament a tècnics o inspectors

Rebre la informació sobre accidents esdevinguts al 
centre de treball, així com el trasllat al lloc de 
producció de danys amb la finalitat de conèixer les 
circumstàncies dels mateixos

No haurà de córrer, en cap cas, al seu càrrec

Podrà impartir-se dins o fora de la jornada, però
considerant l'esmentat temps "com a temps de treball a 
tots els efectes"; això és, a efectes de salari, dret a 
vacances i la seva retribució, ascensos, etc.,

Els delegats i delegades de Prevenció tenen dret a una 
formació adequada en matèria de salut laboral


