
La salut dels treballadors i treballadores és un dret fonamental que s’ha de garantir en tots el àmbits 
de la vida de les persones. Si passem un terç de la nostra vida a la feina, la salut a l’entorn del treball 
és clau per millorar i salvaguardar la salut de les persones. És per aquest motiu que hi ha una llei 
que estableix de manera específica com s’ha de fer. Aquesta norma és la Llei de prevenció de riscos 
laborals, que es va publicar el 1995 i que inclou un seguit de desenvolupaments reglamentaris per 
ser aplicada de manera completa.

Per garantir la salut de les persones en aquest àmbit, un dels aspectes més importants que incorpora 
la Llei de prevenció de riscos laborals és que els treballadors i treballadores han de participar en 
l’acció preventiva i la protecció de la salut a la seva empresa, i per garantir-ho exigeix que hi hagi 
un representant legal dels treballadors i treballadores amb competències específiques en aquesta 
matèria: el delegat o delegada de prevenció.  

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica 
d’aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal 
automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s’acordi el contrari.

Com que hi poden haver situacions específiques per a l’acció sindical en aquestes petites empreses, 
aquest full informatiu el que pretén és ajudar els delegats i delegades de prevenció acabats d’escollir 
a fer-se una idea de què significa ser delegat o delegada de prevenció de CCOO, a analitzar com es 
recullen aquestes necessitats en la normativa i a donar-los pistes per iniciar la seva tasca sindical en 
salut laboral, i tot amb l’ajut i el suport del sindicat. 

La versió en castellà d’aquest full informatiu està disponible a: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

LA SALUT ÉS EL NOSTRE DRET!
CCOO, LA NOSTRA FORÇA

L’objectiu d’aquest full informatiu és dirigir-nos als delegats 
i delegades de prevenció de les empreses petites, per 
identificar les seves funcions i oferir eines per a la seva tasca 
sindical una vegada són elegits representants legals dels 
seus companys i companyes, ja que, automàticament, són 
també delegats i delegades de prevenció. 

LA PREVENCIÓ A LES EMPRESES DE MENYS DE 50 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

Edició desembre 2013

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

El quadre que es presenta a continuació és una eina sindical de control per comprovar si l’activitat preventiva 
de l’empresa s’ajusta als requisits mínims legals. L’hem dividit en els quatre instruments que han d’existir a la 
teva empresa i que vertebren l’activitat preventiva.

INSTRUMENTS DE TREBALL SINDICAL

Un instrument de seguiment i control per a pimes i microempreses amb document únic

Llista de control sindical sobre la simplificació documental que la llei permet a 
les empreses de menys de 50 persones treballadores.

El document únic és una opció a disposició de l’empresari o empresària si compleix una sèrie de requisits.
Hem de tenir en compte que la normativa específica per a les petites empreses i microempreses no és l’única 
normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos, sinó que, al contrari, a més a més, s’hi ha d’aplicar 
tota la normativa general en aquesta matèria.
T’adjuntem una petita llista de control (checklist) que sintetitza el control que has de fer. 

Instruments de suport per a l’acció sindical en salut laboral a les empreses

Tenim tres col•leccions de documents pensats per ajudar-te en la teva tasca sindical: 

Fulls informatius
De manera concreta informen i orienten la teva acció. Anualment editem un full informatiu amb l’actualització 
de tots els recursos. Demana’l al sindicat o cerca’l a la nostra web.
Quaderns d’acció sindical en salut laboral: propostes per al debat a l’empresa 
T’ajuden a elaborar una proposta de treball sindical a l’ empresa.
Guies sindicals 
Són documents que t’ajuden a treballar un tema en profunditat.

Pla de prevenció

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.1 LPRL i l’art. 2, apartats 1 i 2, del Reglament dels 
serveis de prevenció

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES) L’art. 2.4 RSP diu que pot ser un 
document únic que: 

— Serà d’extensió reduïda i fàcil comprensió. 
— Estarà plenament adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa.
— Establirà mesures operatives per realitzar la integració de l’activitat preventiva a l’empresa

QUÈ HE DE COMPROVAR? SÍ NO 

L’objectiu del pla de prevenció integra la prevenció de riscos laborals al sistema 
general de gestió de l’empresa?  

Ha estat aprovat per la direcció de l’empresa, assumit per tota l’estructura organitzativa 
i conegut per tots els treballadors/es?  

Conté els elements següents:
• Identificació de l’empresa, activitat, nombre i característiques dels centres de treball, 
nombre de treballadors/es i característiques rellevants en la prevenció de riscos?
• Estructura organitzativa, identificant funcions i responsabilitats a cada nivell 
jeràrquic, i les vies de comunicació?
• L’organització de la producció, identificant els processos tècnics i les pràctiques 
i procediments organitzatius existents a l’empresa, en relació amb la prevenció de 
riscos?
• La política, objectius i metes que tingui l’empresa en la prevenció de riscos, així 
com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals disposarà per a la 
prevenció de riscos?

 

Document únic d’avaluació de riscos

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 33.1, apartats b, d i f LPRL; a l’art. 3.2 RSP; a l’art. 36.4 LPRL; 
a l’art. 16.2.a LPRL; a l’art. 3.1 RSP; a l’art. 4.1 RSP; a l’art. 5.1 RSP, i a l’art. 5.2 RSP.

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
L’art. 2.4 RSP diu que establirà els llocs de treball amb risc.

Elements previs:
• L’empresari/ària ha fet consulta prèvia amb els delegats/ades de prevenció sobre 
el procediment i els mètodes d’avaluació?
• Els delegats/ades de prevenció han tingut dret a fer propostes, en cas de resposta 
negativa de l’empresa, i ha estat motivada?

 

L’avaluació de riscos ha previst:
• La naturalesa de l’activitat?
• Les característiques dels llocs de treball i dels treballadors/es que els ocupin?
• Els equips de treball?
• Les substàncies o preparats químics?
• El condicionament dels llocs de treball?

 

Ha estimat correctament la magnitud dels riscos que no s’han pogut evitar?  

S’ha fet a tots els llocs de treball a l’empresa?  

S’han tingut en compte:
• Les condicions de treball existents o previstes (art. 4.7 LPRL)?
• Que el treballador/a que l’ocupi sigui especialment sensible, per les seves característiques 
personals o estat biològic, a alguna de les condicions de treball?

 

Ha partit de la informació obtinguda sobre:
• Organització, característiques i complexitat del treball?
• Les matèries primeres i els equips de treball, i l’estat de salut dels treballadors/es?

 

S’han determinat els elements perillosos i s’ha identificat els treballadors/es que hi 
estan exposats?

 

S’ha valorat el risc amb criteris objectius de valoració, segons els coneixements tècnics 
existents o consensuats amb els treballadors/es?

 

El procediment proporciona confiança sobre el seu resultat, i en cas de dubte s’han 
adoptat les mesures preventives més favorables?

 

S’han fet mesuraments, avaluacions específiques, etc., quan ha estat necessari, i 
no s’ha pogut determinar correctament el risc per la directa apreciació del tècnic o 
tècnica de prevenció?

 

Document únic de planificació de l’activitat preventiva

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2.b LPRL; a l’art. 8 RSP, i a l’art. 9 RSP

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
A l’art. 2.4 RSP es concreta específicament que s’establiran:
• Mesures concretes per evitar-los o reduir-los.
• Mesures jerarquitzades en funció del nivell dels riscos.
• Termini d’execució de les mesures.

Quan els resultats de l’avaluació de riscos han posat de manifest situacions de risc, 
l’empresari/ària ha aplicat les mesures necessàries per eliminar i controlar aquests 
riscos, mitjançant la planificació de l’activitat preventiva?

 

Inclou com a mínim:
• Mitjans humans i materials necessaris, i l’assignació dels recursos econòmics?
• Mesures d’emergència, vigilància de la salut, formació en prevenció i la coordinació 
de tots aquests aspectes?

 

S’ha planificat per un període determinat, amb les seves fases i prioritats, en funció 
dels riscos i el nombre de treballadors/es que hi estan exposats?

 

Especificitat sobre els documents únics i la simplificació documental

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; annex I RSP; disposició final 1a RSP, i art. 5.3 RSP.
Les empreses podran realitzar el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de manera 
simplificada.

Les empreses de fins a 50 treballadors/es que no desenvolupin les activitats de l’annex I podran reflectir en un únic 
document el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

L’INSHT elaborarà una guia orientativa, de caràcter no vinculant, per a l’elaboració d’aquest document únic.

El document únic de simplificació documental no pot suposar una reducció del nivell 
de protecció de la seguretat i la salut, tal com està regulat a: LPRL, RSP i resta de 
reglaments que els desenvolupen.
*Observació: aquest apartat podrà ser comprovat pels delegats/ades de prevenció una 
cop analitzats els tres apartats anteriors

 



Qui representa als treballadors/es amb funcions específiques en prevenció de 
riscos laborals1?

Organització de l’activitat preventiva

La gestió de la prevenció a les pimes

Un tractament especial per a les empreses petites per part de les polítiques públiques:

Has de saber també que l’empresari o empresària amb menys de 50 persones treballadores al seu càrrec 
pot utilitzar recursos públics per fer activitats preventives, que poden venir de tres fonts diferents:

La Generalitat de Catalunya està engegant el programa OIRA (xarxa europea) per donar assessorament 
i eines per a l’acció preventiva a les empreses petites. 

Les mútues9 han de donar suport a les pimes, segons els plans generals d’activitats publicats 
anualment.10 Aquestes entitats poden dedicar el 0,5% de les quotes de contingències professionals 
per donar assistència tècnica, assessorament i formació a pimes. Les mútues haurien d’oferir aquestes 
intervencions segons els sectors de major sinistralitat o activitats que es considerin prioritàries. 

El Ministeri de Treball ha posat a disposició de les pimes eines informàtiques i aplicacions específiques, 
com per exemple Prevención10 (INSHT). 

Has de poder participar en el conjunt de l’activitat preventiva i saber com es finança. Una funció dels delegats i 
delegades de prevenció és verificar i assegurar que el sistema escollit és suficient i adequat a les característiques 
de l’empresa o centre de treball.

Són els delegats i delegades de prevenció que es designen de manera diferent en funció de :

L’empresari o empresària ha d’optar entre diferents alternatives per disposar de condicions tècniques per 
assegurar que la prevenció es fa complint uns mínims: que la faci l’empresari o l’empresaria (atenció, perquè 
hi ha certes limitacions), nomenar treballadors i treballadores designats i/o contractar un servei de prevenció 
aliè o diversos. 4 

En el cas de les empreses de menys de 10 treballadors i treballadores, i fins a 25, quan tinguin un únic centre de 
treball, l’empresari o empresària pot estar suficientment capacitat per fer les tasques preventives, exceptuant la 
vigilància de la salut i la formació als treballadors/es que haurà de ser contractada a un servei de prevenció aliè 

Perquè l’empresari o empresària assumeixi aquestes funcions, s’han de donar les condicions següents: 5 
— Que no es facin activitats perilloses, incloses en l’annex 1 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP). 6

— Que desenvolupi la seva activitat habitual al centre de treball. 
— Que estigui suficientment capacitat, segons realitzi tasques de tècnic o tècnica de nivell intermedi o superior.

El servei de prevenció haurà de garantir la seva capacitat professional (ha d’estar acreditat per l’autoritat laboral) 
i la seva imparcialitat. La seva funció serà fer l’activitat preventiva i  assessorar a ambdues parts (empresaris i 
treballadors). Aquest concert d’activitat preventiva,8 contracte que se signa amb el servei de prevenció aliè, ha 
de ser consultat prèviament amb el delegat o delegada de prevenció i, per tant, se’ls ha d’informar amb antelació 
suficient de les activitats preventives que es contracten, de l’entitat o entitats amb les quals es contracta, de la 
durada i el venciment del contracte, del cost econòmic, etc.

A cada empresa s’ha de fer l’avaluació de riscos laborals i, segons el resultat de l’avaluació, cal planificar 
les mesures preventives que s’aplicaran al centre de treball per evitar els riscos. Adjunt a aquest document, 
cal incloure la descripció de les eines i els elements de què es disposa a l’empresa, així com la seva política 
preventiva, explicats en un document que es diu pla de prevenció.11

Si en una empresa els treballadors i treballadores poden estar exposats a riscos laborals que afecten la seva 
salut, cal fer una avaluació de riscos, llevat que es pugui evitar el risc de manera immediata. Els riscos afecten 
igual els treballadors i treballadores siguin d’una empresa petita, mitjana o gran. Els delegats i delegades de 
prevenció han de treballar amb l’avaluació de l’exposició als riscos i les seves actualitzacions. L’empresa pot 
elaborar tots aquests instruments de manera simplificada,12 en un document únic.

La participació és l’eix de l’estratègia d’intervenció de CCOO en salut laboral a les empreses. Els delegats i 
delegades de prevenció tenen drets, facultats i garanties per facilitar la participació.14 La disponibilitat dels 
recursos i la proximitat amb els treballadors i treballadores, i la relació amb la direcció de l’empresa són 
elements que configuren la participació dels delegats i delegades de prevenció. Aquestes interrelacions són 
més directes que en centres de treball més grans, situació que, en ocasions, és una oportunitat i en d’altres és 
un element de fre per a la intervenció. Veure cheek list al final.

La prevenció s’ha d’emmarcar en relació amb paràmetres com l’activitat de l’empresa, el tipus i nivell de risc i 
l’estudi de la sinistralitat, i la grandària de l’empresa és un element que no ha de ser un obstacle per a fer una 
prevenció de qualitat. 

Com ens relacionem amb l’empresa?

A la pime i microempresa sembla més accessible parlar directament amb la direcció o l’empresari o empresària. 

L’informació és l’instrument fonamental per la teva acció. Sense informació no es pot participar, per tant es 
fonamental que amb l’empresa hi hagi acordat, (explicita o tàcitament) un sistema d’organtizació i de lliurament de 
la informació necessària per la teva actuació, d’aquí que aquest sigui un dels drets mes importants.
Recorda que cal:

- Demanar la informació de la  manera habitual. Si el termini s’allarga, torna-la a demanar
- Marca’t un termini límit per aconseguir-la.
- En cas de que no te la donin, redacta un escrit de sol.licitu i demana que signin una còpia per tenir un justificant.

També cal que acordis amb l’empresa com recollir els acords que preneu: sigui un acta de reunió, una llista de 
tasques properes, un pla de treball, .. en definitiva que compartiu un mateix document on heu recollit els acords.
L’objectiu es que arribeu a consens i acords de les coses que s’han de fer i fer-les amb la participació de tots.

Com ens relacionem amb els nostres companys i companyes?

La realitat d’aquestes empreses és complexa, però molt directa. Parlar amb els treballadors i treballadores 
constantment i aportar el seu punt de vista és un paper imprescindible dels delegats i delegades de prevenció. 
Qualsevol moment pot ser adequat per fer partícips els treballadors i treballadores de la prevenció.

— Explicar quins són els nostres objectius i quines són les activitats desenvolupades per aconseguir-ho. 
Caldrà aconseguir el seu suport i acord previ.
— Evitar que el temps destinat a crèdit d’hores sindicals perjudiqui els companys i companyes per 
sobrecàrregues de treball: cobrir-ho amb altres membres de la plantilla, reorganitzar el treball, etc.
— Transmetre informació als companys i companyes i al personal de l’empresa.— Rebre la informació dels 
treballadors i treballadores periòdicament per posar en comú amb ells els possibles conflictes.
— Preparar un qüestionari breu per recollir l’opinió dels treballadors i treballadores.
— Visitar els llocs de treball, per contrastar les condicions de treball amb els treballadors i treballadores.
— Consultar les propostes de mesures preventives amb els treballadors i treballadores..

1 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, capítol V, “Consulta i participació dels treballadors”.
2 Full informatiu d’El registre dels delegats de prevenció. Edició del 2011 disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Full informatiu de l’Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia. Edició 2013, disponible a la pàgina web 
www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Full informatiu Serveis de prevenció. Edició del 2011 disponible a  a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció. 
6 Annex 1 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.
8 Art. 20 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.

9 Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació 
per a la Prevenció de Riscos Laborals.
10 Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives de la Seguretat 
Social, que han d’aplicar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l’any 2013. 
BOE núm. 122, de 22 de maig de 2013. Aquesta Resolució canvia cada any: comprova que estigui actualitzada.
11 Quadern per a l’acció sindical en salut laboral: idees i propostes. Integració i gestió de l’activitat preventiva a la empresa. Edició del 2012 disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici, que modifica l’art. 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
13 Vegeu el full informatiu Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Novembre del 2012, disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guia del delegat i la delegada de prevenció. Madrid: CCOO, 2013.

En qualsevol dels casos, les competències, facultats, garanties i drets són iguals que per als delegats i delegades 
de prevenció de les empreses de més de 50 treballadors i treballadores. En el cas de les petites empreses, les 
competències del comitè de seguretat i salut també són exercides pels delegats i delegades de prevenció de la 
mateixa manera i sense restriccions. 

Els delegats/des e prevenció tenen dret a la informació relacionada amb salut salut laboral 3, amb la mateixa 
restricció que l’empresari a dades confidencials personals (dades de salut). També tenen dret a ser consultats 
prèviament per l’empresa abans de pendre qualsevol decisió per valorar l’impacte que pugui tenir sobre la 
salut, tenen dret a paralitzar l’activitat en cas de risc greu i imminent, dret a acompanyar als tècnics de 
prevenció i  la inspecció de treballa quan visiten el centre, dret a fer propostes de millora,... en definitiva tenen 
DRET A PARTICIPAR en lo relacionat amb la prevenció a la seva empresa. 

SEMPRE CALDRÀ INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ 2

Grandària Representant legal dels treballadors/es en prevenció

fins a 30 treballadors/es delegat/ada de personal: exerceix de delegat/ada de prevenció. No cal 
una designació específica d’aquest representant legal.

entre 31 i 49 treballadors/es delegat/ada de prevenció: escollit entre els delegats/ades de personal. 
Cal fer-ho específicament amb un acta de designació.

més de 50 treballadors/es es crearà un comitè de seguretat i salut paritari amb el mateix nombre 
de delegats/ades de prevenció que representants de l’empresa.  

PER CONÈIXER LES TEVES FUNCIONS, I PODER EXERCIR-LES,
VINE AL SINDICAT I A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUT LABORAL 
APUNTA’T A UN CURS DE FORMACIÓ SINDICAL. SOM AL TEU COSTAT!

DEMANA INFORMACIÓ DE COM S’ORGANITZA LA PREVENCIÓ A L’ EMPRESA. POTS 
COMPTAR AMB EL SUPORT DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUT LABORAL DE LA 
TEVA FEDERACIÓ O TERRITORI. SOM AL TEU COSTAT!

15 Vegeu el full informatiu La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral. Novembre del 2011, disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participació13 dels delegats i delegades de prevenció a les pimes i microempreses

Si necessites suport vine al sindicat i demana assessorament als responsables de salut 
laboral de la federació o unió territorial. Trobaràs les dades de contacte al web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Qui som”), així com els instruments de salut laboral 
(fulls informatius, guies, etc.)

Posa-t’hi mans a l’obra

1. Organitzar un pla de treball per donar resposta a diferents nivells:
a. Actuar i donar resposta urgent. Per exemple saber quins passos cal fer en cas d’accident o incident 
sense danys.
b. Situacions de risc que els treballadors i treballadores identifiquen en els seus llocs de treball 
i a les quals els delegats i delegades de prevenció donen resposta de manera puntual.
c. Actuacions a llarg termini. Elabora el teu pla de treball.

i. Identificar i ordenar els temes col•lectius de prevenció de riscos, per assumir-los d’un 
en un. L’avaluació de riscos permet conèixer la magnitud dels riscos més importants o 
col•lectius prioritaris.
ii. Planificar una estratègia i marcar objectius de seguiment a curt termini. Per exemple, el 
document únic és una eina per fer el seguiment de la prevenció, que es va actualitzant.
iii. Buscar informació, preguntar als companys i companyes, i comptar amb la seva opinió, 
percepció i experiència.
iv. Fer una proposta a la direcció de l’empresa, i sol•licitar una resposta motivada per escrit, en 
cas de negativa.

2. Identifica les millores en temes de salut laboral incorporades al conveni col•lectiu.

3. Introduir sistemes de resolució de conflictes, com el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. Abans de dirigir-se a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, millor assessorar-se i anar al 
sindicat, per decidir si s’hi va amb denúncia, per fer-hi mediació, etc. La ITSS pot generar incertesa 
als delegats i delegades de prevenció, però és una eina administrativa d’ús habitual.



Qui representa als treballadors/es amb funcions específiques en prevenció de 
riscos laborals1?

Organització de l’activitat preventiva

La gestió de la prevenció a les pimes

Un tractament especial per a les empreses petites per part de les polítiques públiques:

Has de saber també que l’empresari o empresària amb menys de 50 persones treballadores al seu càrrec 
pot utilitzar recursos públics per fer activitats preventives, que poden venir de tres fonts diferents:

La Generalitat de Catalunya està engegant el programa OIRA (xarxa europea) per donar assessorament 
i eines per a l’acció preventiva a les empreses petites. 

Les mútues9 han de donar suport a les pimes, segons els plans generals d’activitats publicats 
anualment.10 Aquestes entitats poden dedicar el 0,5% de les quotes de contingències professionals 
per donar assistència tècnica, assessorament i formació a pimes. Les mútues haurien d’oferir aquestes 
intervencions segons els sectors de major sinistralitat o activitats que es considerin prioritàries. 

El Ministeri de Treball ha posat a disposició de les pimes eines informàtiques i aplicacions específiques, 
com per exemple Prevención10 (INSHT). 

Has de poder participar en el conjunt de l’activitat preventiva i saber com es finança. Una funció dels delegats i 
delegades de prevenció és verificar i assegurar que el sistema escollit és suficient i adequat a les característiques 
de l’empresa o centre de treball.

Són els delegats i delegades de prevenció que es designen de manera diferent en funció de :

L’empresari o empresària ha d’optar entre diferents alternatives per disposar de condicions tècniques per 
assegurar que la prevenció es fa complint uns mínims: que la faci l’empresari o l’empresaria (atenció, perquè 
hi ha certes limitacions), nomenar treballadors i treballadores designats i/o contractar un servei de prevenció 
aliè o diversos. 4 

En el cas de les empreses de menys de 10 treballadors i treballadores, i fins a 25, quan tinguin un únic centre de 
treball, l’empresari o empresària pot estar suficientment capacitat per fer les tasques preventives, exceptuant la 
vigilància de la salut i la formació als treballadors/es que haurà de ser contractada a un servei de prevenció aliè 

Perquè l’empresari o empresària assumeixi aquestes funcions, s’han de donar les condicions següents: 5 
— Que no es facin activitats perilloses, incloses en l’annex 1 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP). 6

— Que desenvolupi la seva activitat habitual al centre de treball. 
— Que estigui suficientment capacitat, segons realitzi tasques de tècnic o tècnica de nivell intermedi o superior.

El servei de prevenció haurà de garantir la seva capacitat professional (ha d’estar acreditat per l’autoritat laboral) 
i la seva imparcialitat. La seva funció serà fer l’activitat preventiva i  assessorar a ambdues parts (empresaris i 
treballadors). Aquest concert d’activitat preventiva,8 contracte que se signa amb el servei de prevenció aliè, ha 
de ser consultat prèviament amb el delegat o delegada de prevenció i, per tant, se’ls ha d’informar amb antelació 
suficient de les activitats preventives que es contracten, de l’entitat o entitats amb les quals es contracta, de la 
durada i el venciment del contracte, del cost econòmic, etc.

A cada empresa s’ha de fer l’avaluació de riscos laborals i, segons el resultat de l’avaluació, cal planificar 
les mesures preventives que s’aplicaran al centre de treball per evitar els riscos. Adjunt a aquest document, 
cal incloure la descripció de les eines i els elements de què es disposa a l’empresa, així com la seva política 
preventiva, explicats en un document que es diu pla de prevenció.11

Si en una empresa els treballadors i treballadores poden estar exposats a riscos laborals que afecten la seva 
salut, cal fer una avaluació de riscos, llevat que es pugui evitar el risc de manera immediata. Els riscos afecten 
igual els treballadors i treballadores siguin d’una empresa petita, mitjana o gran. Els delegats i delegades de 
prevenció han de treballar amb l’avaluació de l’exposició als riscos i les seves actualitzacions. L’empresa pot 
elaborar tots aquests instruments de manera simplificada,12 en un document únic.

La participació és l’eix de l’estratègia d’intervenció de CCOO en salut laboral a les empreses. Els delegats i 
delegades de prevenció tenen drets, facultats i garanties per facilitar la participació.14 La disponibilitat dels 
recursos i la proximitat amb els treballadors i treballadores, i la relació amb la direcció de l’empresa són 
elements que configuren la participació dels delegats i delegades de prevenció. Aquestes interrelacions són 
més directes que en centres de treball més grans, situació que, en ocasions, és una oportunitat i en d’altres és 
un element de fre per a la intervenció. Veure cheek list al final.

La prevenció s’ha d’emmarcar en relació amb paràmetres com l’activitat de l’empresa, el tipus i nivell de risc i 
l’estudi de la sinistralitat, i la grandària de l’empresa és un element que no ha de ser un obstacle per a fer una 
prevenció de qualitat. 

Com ens relacionem amb l’empresa?

A la pime i microempresa sembla més accessible parlar directament amb la direcció o l’empresari o empresària. 

L’informació és l’instrument fonamental per la teva acció. Sense informació no es pot participar, per tant es 
fonamental que amb l’empresa hi hagi acordat, (explicita o tàcitament) un sistema d’organtizació i de lliurament de 
la informació necessària per la teva actuació, d’aquí que aquest sigui un dels drets mes importants.
Recorda que cal:

- Demanar la informació de la  manera habitual. Si el termini s’allarga, torna-la a demanar
- Marca’t un termini límit per aconseguir-la.
- En cas de que no te la donin, redacta un escrit de sol.licitu i demana que signin una còpia per tenir un justificant.

També cal que acordis amb l’empresa com recollir els acords que preneu: sigui un acta de reunió, una llista de 
tasques properes, un pla de treball, .. en definitiva que compartiu un mateix document on heu recollit els acords.
L’objectiu es que arribeu a consens i acords de les coses que s’han de fer i fer-les amb la participació de tots.

Com ens relacionem amb els nostres companys i companyes?

La realitat d’aquestes empreses és complexa, però molt directa. Parlar amb els treballadors i treballadores 
constantment i aportar el seu punt de vista és un paper imprescindible dels delegats i delegades de prevenció. 
Qualsevol moment pot ser adequat per fer partícips els treballadors i treballadores de la prevenció.

— Explicar quins són els nostres objectius i quines són les activitats desenvolupades per aconseguir-ho. 
Caldrà aconseguir el seu suport i acord previ.
— Evitar que el temps destinat a crèdit d’hores sindicals perjudiqui els companys i companyes per 
sobrecàrregues de treball: cobrir-ho amb altres membres de la plantilla, reorganitzar el treball, etc.
— Transmetre informació als companys i companyes i al personal de l’empresa.— Rebre la informació dels 
treballadors i treballadores periòdicament per posar en comú amb ells els possibles conflictes.
— Preparar un qüestionari breu per recollir l’opinió dels treballadors i treballadores.
— Visitar els llocs de treball, per contrastar les condicions de treball amb els treballadors i treballadores.
— Consultar les propostes de mesures preventives amb els treballadors i treballadores..

1 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, capítol V, “Consulta i participació dels treballadors”.
2 Full informatiu d’El registre dels delegats de prevenció. Edició del 2011 disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Full informatiu de l’Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia. Edició 2013, disponible a la pàgina web 
www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Full informatiu Serveis de prevenció. Edició del 2011 disponible a  a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció. 
6 Annex 1 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.
8 Art. 20 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.

9 Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació 
per a la Prevenció de Riscos Laborals.
10 Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives de la Seguretat 
Social, que han d’aplicar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l’any 2013. 
BOE núm. 122, de 22 de maig de 2013. Aquesta Resolució canvia cada any: comprova que estigui actualitzada.
11 Quadern per a l’acció sindical en salut laboral: idees i propostes. Integració i gestió de l’activitat preventiva a la empresa. Edició del 2012 disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici, que modifica l’art. 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
13 Vegeu el full informatiu Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Novembre del 2012, disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guia del delegat i la delegada de prevenció. Madrid: CCOO, 2013.

En qualsevol dels casos, les competències, facultats, garanties i drets són iguals que per als delegats i delegades 
de prevenció de les empreses de més de 50 treballadors i treballadores. En el cas de les petites empreses, les 
competències del comitè de seguretat i salut també són exercides pels delegats i delegades de prevenció de la 
mateixa manera i sense restriccions. 

Els delegats/des e prevenció tenen dret a la informació relacionada amb salut salut laboral 3, amb la mateixa 
restricció que l’empresari a dades confidencials personals (dades de salut). També tenen dret a ser consultats 
prèviament per l’empresa abans de pendre qualsevol decisió per valorar l’impacte que pugui tenir sobre la 
salut, tenen dret a paralitzar l’activitat en cas de risc greu i imminent, dret a acompanyar als tècnics de 
prevenció i  la inspecció de treballa quan visiten el centre, dret a fer propostes de millora,... en definitiva tenen 
DRET A PARTICIPAR en lo relacionat amb la prevenció a la seva empresa. 

SEMPRE CALDRÀ INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ 2

Grandària Representant legal dels treballadors/es en prevenció

fins a 30 treballadors/es delegat/ada de personal: exerceix de delegat/ada de prevenció. No cal 
una designació específica d’aquest representant legal.

entre 31 i 49 treballadors/es delegat/ada de prevenció: escollit entre els delegats/ades de personal. 
Cal fer-ho específicament amb un acta de designació.

més de 50 treballadors/es es crearà un comitè de seguretat i salut paritari amb el mateix nombre 
de delegats/ades de prevenció que representants de l’empresa.  

PER CONÈIXER LES TEVES FUNCIONS, I PODER EXERCIR-LES,
VINE AL SINDICAT I A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUT LABORAL 
APUNTA’T A UN CURS DE FORMACIÓ SINDICAL. SOM AL TEU COSTAT!

DEMANA INFORMACIÓ DE COM S’ORGANITZA LA PREVENCIÓ A L’ EMPRESA. POTS 
COMPTAR AMB EL SUPORT DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUT LABORAL DE LA 
TEVA FEDERACIÓ O TERRITORI. SOM AL TEU COSTAT!

15 Vegeu el full informatiu La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral. Novembre del 2011, disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participació13 dels delegats i delegades de prevenció a les pimes i microempreses

Si necessites suport vine al sindicat i demana assessorament als responsables de salut 
laboral de la federació o unió territorial. Trobaràs les dades de contacte al web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Qui som”), així com els instruments de salut laboral 
(fulls informatius, guies, etc.)

Posa-t’hi mans a l’obra

1. Organitzar un pla de treball per donar resposta a diferents nivells:
a. Actuar i donar resposta urgent. Per exemple saber quins passos cal fer en cas d’accident o incident 
sense danys.
b. Situacions de risc que els treballadors i treballadores identifiquen en els seus llocs de treball 
i a les quals els delegats i delegades de prevenció donen resposta de manera puntual.
c. Actuacions a llarg termini. Elabora el teu pla de treball.

i. Identificar i ordenar els temes col•lectius de prevenció de riscos, per assumir-los d’un 
en un. L’avaluació de riscos permet conèixer la magnitud dels riscos més importants o 
col•lectius prioritaris.
ii. Planificar una estratègia i marcar objectius de seguiment a curt termini. Per exemple, el 
document únic és una eina per fer el seguiment de la prevenció, que es va actualitzant.
iii. Buscar informació, preguntar als companys i companyes, i comptar amb la seva opinió, 
percepció i experiència.
iv. Fer una proposta a la direcció de l’empresa, i sol•licitar una resposta motivada per escrit, en 
cas de negativa.

2. Identifica les millores en temes de salut laboral incorporades al conveni col•lectiu.

3. Introduir sistemes de resolució de conflictes, com el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. Abans de dirigir-se a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, millor assessorar-se i anar al 
sindicat, per decidir si s’hi va amb denúncia, per fer-hi mediació, etc. La ITSS pot generar incertesa 
als delegats i delegades de prevenció, però és una eina administrativa d’ús habitual.



Qui representa als treballadors/es amb funcions específiques en prevenció de 
riscos laborals1?

Organització de l’activitat preventiva

La gestió de la prevenció a les pimes

Un tractament especial per a les empreses petites per part de les polítiques públiques:

Has de saber també que l’empresari o empresària amb menys de 50 persones treballadores al seu càrrec 
pot utilitzar recursos públics per fer activitats preventives, que poden venir de tres fonts diferents:

La Generalitat de Catalunya està engegant el programa OIRA (xarxa europea) per donar assessorament 
i eines per a l’acció preventiva a les empreses petites. 

Les mútues9 han de donar suport a les pimes, segons els plans generals d’activitats publicats 
anualment.10 Aquestes entitats poden dedicar el 0,5% de les quotes de contingències professionals 
per donar assistència tècnica, assessorament i formació a pimes. Les mútues haurien d’oferir aquestes 
intervencions segons els sectors de major sinistralitat o activitats que es considerin prioritàries. 

El Ministeri de Treball ha posat a disposició de les pimes eines informàtiques i aplicacions específiques, 
com per exemple Prevención10 (INSHT). 

Has de poder participar en el conjunt de l’activitat preventiva i saber com es finança. Una funció dels delegats i 
delegades de prevenció és verificar i assegurar que el sistema escollit és suficient i adequat a les característiques 
de l’empresa o centre de treball.

Són els delegats i delegades de prevenció que es designen de manera diferent en funció de :

L’empresari o empresària ha d’optar entre diferents alternatives per disposar de condicions tècniques per 
assegurar que la prevenció es fa complint uns mínims: que la faci l’empresari o l’empresaria (atenció, perquè 
hi ha certes limitacions), nomenar treballadors i treballadores designats i/o contractar un servei de prevenció 
aliè o diversos. 4 

En el cas de les empreses de menys de 10 treballadors i treballadores, i fins a 25, quan tinguin un únic centre de 
treball, l’empresari o empresària pot estar suficientment capacitat per fer les tasques preventives, exceptuant la 
vigilància de la salut i la formació als treballadors/es que haurà de ser contractada a un servei de prevenció aliè 

Perquè l’empresari o empresària assumeixi aquestes funcions, s’han de donar les condicions següents: 5 
— Que no es facin activitats perilloses, incloses en l’annex 1 del Reglament dels serveis de prevenció (RSP). 6

— Que desenvolupi la seva activitat habitual al centre de treball. 
— Que estigui suficientment capacitat, segons realitzi tasques de tècnic o tècnica de nivell intermedi o superior.

El servei de prevenció haurà de garantir la seva capacitat professional (ha d’estar acreditat per l’autoritat laboral) 
i la seva imparcialitat. La seva funció serà fer l’activitat preventiva i  assessorar a ambdues parts (empresaris i 
treballadors). Aquest concert d’activitat preventiva,8 contracte que se signa amb el servei de prevenció aliè, ha 
de ser consultat prèviament amb el delegat o delegada de prevenció i, per tant, se’ls ha d’informar amb antelació 
suficient de les activitats preventives que es contracten, de l’entitat o entitats amb les quals es contracta, de la 
durada i el venciment del contracte, del cost econòmic, etc.

A cada empresa s’ha de fer l’avaluació de riscos laborals i, segons el resultat de l’avaluació, cal planificar 
les mesures preventives que s’aplicaran al centre de treball per evitar els riscos. Adjunt a aquest document, 
cal incloure la descripció de les eines i els elements de què es disposa a l’empresa, així com la seva política 
preventiva, explicats en un document que es diu pla de prevenció.11

Si en una empresa els treballadors i treballadores poden estar exposats a riscos laborals que afecten la seva 
salut, cal fer una avaluació de riscos, llevat que es pugui evitar el risc de manera immediata. Els riscos afecten 
igual els treballadors i treballadores siguin d’una empresa petita, mitjana o gran. Els delegats i delegades de 
prevenció han de treballar amb l’avaluació de l’exposició als riscos i les seves actualitzacions. L’empresa pot 
elaborar tots aquests instruments de manera simplificada,12 en un document únic.

La participació és l’eix de l’estratègia d’intervenció de CCOO en salut laboral a les empreses. Els delegats i 
delegades de prevenció tenen drets, facultats i garanties per facilitar la participació.14 La disponibilitat dels 
recursos i la proximitat amb els treballadors i treballadores, i la relació amb la direcció de l’empresa són 
elements que configuren la participació dels delegats i delegades de prevenció. Aquestes interrelacions són 
més directes que en centres de treball més grans, situació que, en ocasions, és una oportunitat i en d’altres és 
un element de fre per a la intervenció. Veure cheek list al final.

La prevenció s’ha d’emmarcar en relació amb paràmetres com l’activitat de l’empresa, el tipus i nivell de risc i 
l’estudi de la sinistralitat, i la grandària de l’empresa és un element que no ha de ser un obstacle per a fer una 
prevenció de qualitat. 

Com ens relacionem amb l’empresa?

A la pime i microempresa sembla més accessible parlar directament amb la direcció o l’empresari o empresària. 

L’informació és l’instrument fonamental per la teva acció. Sense informació no es pot participar, per tant es 
fonamental que amb l’empresa hi hagi acordat, (explicita o tàcitament) un sistema d’organtizació i de lliurament de 
la informació necessària per la teva actuació, d’aquí que aquest sigui un dels drets mes importants.
Recorda que cal:

- Demanar la informació de la  manera habitual. Si el termini s’allarga, torna-la a demanar
- Marca’t un termini límit per aconseguir-la.
- En cas de que no te la donin, redacta un escrit de sol.licitu i demana que signin una còpia per tenir un justificant.

També cal que acordis amb l’empresa com recollir els acords que preneu: sigui un acta de reunió, una llista de 
tasques properes, un pla de treball, .. en definitiva que compartiu un mateix document on heu recollit els acords.
L’objectiu es que arribeu a consens i acords de les coses que s’han de fer i fer-les amb la participació de tots.

Com ens relacionem amb els nostres companys i companyes?

La realitat d’aquestes empreses és complexa, però molt directa. Parlar amb els treballadors i treballadores 
constantment i aportar el seu punt de vista és un paper imprescindible dels delegats i delegades de prevenció. 
Qualsevol moment pot ser adequat per fer partícips els treballadors i treballadores de la prevenció.

— Explicar quins són els nostres objectius i quines són les activitats desenvolupades per aconseguir-ho. 
Caldrà aconseguir el seu suport i acord previ.
— Evitar que el temps destinat a crèdit d’hores sindicals perjudiqui els companys i companyes per 
sobrecàrregues de treball: cobrir-ho amb altres membres de la plantilla, reorganitzar el treball, etc.
— Transmetre informació als companys i companyes i al personal de l’empresa.— Rebre la informació dels 
treballadors i treballadores periòdicament per posar en comú amb ells els possibles conflictes.
— Preparar un qüestionari breu per recollir l’opinió dels treballadors i treballadores.
— Visitar els llocs de treball, per contrastar les condicions de treball amb els treballadors i treballadores.
— Consultar les propostes de mesures preventives amb els treballadors i treballadores..

1 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, capítol V, “Consulta i participació dels treballadors”.
2 Full informatiu d’El registre dels delegats de prevenció. Edició del 2011 disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Full informatiu de l’Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia. Edició 2013, disponible a la pàgina web 
www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Full informatiu Serveis de prevenció. Edició del 2011 disponible a  a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció. 
6 Annex 1 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.
8 Art. 20 del Reial decret 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció.

9 Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació 
per a la Prevenció de Riscos Laborals.
10 Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives de la Seguretat 
Social, que han d’aplicar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l’any 2013. 
BOE núm. 122, de 22 de maig de 2013. Aquesta Resolució canvia cada any: comprova que estigui actualitzada.
11 Quadern per a l’acció sindical en salut laboral: idees i propostes. Integració i gestió de l’activitat preventiva a la empresa. Edició del 2012 disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici, que modifica l’art. 16 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
13 Vegeu el full informatiu Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Novembre del 2012, disponible a la pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guia del delegat i la delegada de prevenció. Madrid: CCOO, 2013.

En qualsevol dels casos, les competències, facultats, garanties i drets són iguals que per als delegats i delegades 
de prevenció de les empreses de més de 50 treballadors i treballadores. En el cas de les petites empreses, les 
competències del comitè de seguretat i salut també són exercides pels delegats i delegades de prevenció de la 
mateixa manera i sense restriccions. 

Els delegats/des e prevenció tenen dret a la informació relacionada amb salut salut laboral 3, amb la mateixa 
restricció que l’empresari a dades confidencials personals (dades de salut). També tenen dret a ser consultats 
prèviament per l’empresa abans de pendre qualsevol decisió per valorar l’impacte que pugui tenir sobre la 
salut, tenen dret a paralitzar l’activitat en cas de risc greu i imminent, dret a acompanyar als tècnics de 
prevenció i  la inspecció de treballa quan visiten el centre, dret a fer propostes de millora,... en definitiva tenen 
DRET A PARTICIPAR en lo relacionat amb la prevenció a la seva empresa. 

SEMPRE CALDRÀ INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ 2

Grandària Representant legal dels treballadors/es en prevenció

fins a 30 treballadors/es delegat/ada de personal: exerceix de delegat/ada de prevenció. No cal 
una designació específica d’aquest representant legal.

entre 31 i 49 treballadors/es delegat/ada de prevenció: escollit entre els delegats/ades de personal. 
Cal fer-ho específicament amb un acta de designació.

més de 50 treballadors/es es crearà un comitè de seguretat i salut paritari amb el mateix nombre 
de delegats/ades de prevenció que representants de l’empresa.  

PER CONÈIXER LES TEVES FUNCIONS, I PODER EXERCIR-LES,
VINE AL SINDICAT I A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUT LABORAL 
APUNTA’T A UN CURS DE FORMACIÓ SINDICAL. SOM AL TEU COSTAT!

DEMANA INFORMACIÓ DE COM S’ORGANITZA LA PREVENCIÓ A L’ EMPRESA. POTS 
COMPTAR AMB EL SUPORT DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUT LABORAL DE LA 
TEVA FEDERACIÓ O TERRITORI. SOM AL TEU COSTAT!

15 Vegeu el full informatiu La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral. Novembre del 2011, disponible a la 
pàgina web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participació13 dels delegats i delegades de prevenció a les pimes i microempreses

Si necessites suport vine al sindicat i demana assessorament als responsables de salut 
laboral de la federació o unió territorial. Trobaràs les dades de contacte al web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartat “Qui som”), així com els instruments de salut laboral 
(fulls informatius, guies, etc.)

Posa-t’hi mans a l’obra

1. Organitzar un pla de treball per donar resposta a diferents nivells:
a. Actuar i donar resposta urgent. Per exemple saber quins passos cal fer en cas d’accident o incident 
sense danys.
b. Situacions de risc que els treballadors i treballadores identifiquen en els seus llocs de treball 
i a les quals els delegats i delegades de prevenció donen resposta de manera puntual.
c. Actuacions a llarg termini. Elabora el teu pla de treball.

i. Identificar i ordenar els temes col•lectius de prevenció de riscos, per assumir-los d’un 
en un. L’avaluació de riscos permet conèixer la magnitud dels riscos més importants o 
col•lectius prioritaris.
ii. Planificar una estratègia i marcar objectius de seguiment a curt termini. Per exemple, el 
document únic és una eina per fer el seguiment de la prevenció, que es va actualitzant.
iii. Buscar informació, preguntar als companys i companyes, i comptar amb la seva opinió, 
percepció i experiència.
iv. Fer una proposta a la direcció de l’empresa, i sol•licitar una resposta motivada per escrit, en 
cas de negativa.

2. Identifica les millores en temes de salut laboral incorporades al conveni col•lectiu.

3. Introduir sistemes de resolució de conflictes, com el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. Abans de dirigir-se a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, millor assessorar-se i anar al 
sindicat, per decidir si s’hi va amb denúncia, per fer-hi mediació, etc. La ITSS pot generar incertesa 
als delegats i delegades de prevenció, però és una eina administrativa d’ús habitual.



La salut dels treballadors i treballadores és un dret fonamental que s’ha de garantir en tots el àmbits 
de la vida de les persones. Si passem un terç de la nostra vida a la feina, la salut a l’entorn del treball 
és clau per millorar i salvaguardar la salut de les persones. És per aquest motiu que hi ha una llei 
que estableix de manera específica com s’ha de fer. Aquesta norma és la Llei de prevenció de riscos 
laborals, que es va publicar el 1995 i que inclou un seguit de desenvolupaments reglamentaris per 
ser aplicada de manera completa.

Per garantir la salut de les persones en aquest àmbit, un dels aspectes més importants que incorpora 
la Llei de prevenció de riscos laborals és que els treballadors i treballadores han de participar en 
l’acció preventiva i la protecció de la salut a la seva empresa, i per garantir-ho exigeix que hi hagi 
un representant legal dels treballadors i treballadores amb competències específiques en aquesta 
matèria: el delegat o delegada de prevenció.  

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica 
d’aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal 
automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s’acordi el contrari.

Com que hi poden haver situacions específiques per a l’acció sindical en aquestes petites empreses, 
aquest full informatiu el que pretén és ajudar els delegats i delegades de prevenció acabats d’escollir 
a fer-se una idea de què significa ser delegat o delegada de prevenció de CCOO, a analitzar com es 
recullen aquestes necessitats en la normativa i a donar-los pistes per iniciar la seva tasca sindical en 
salut laboral, i tot amb l’ajut i el suport del sindicat. 

La versió en castellà d’aquest full informatiu està disponible a: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

LA SALUT ÉS EL NOSTRE DRET!
CCOO, LA NOSTRA FORÇA

L’objectiu d’aquest full informatiu és dirigir-nos als delegats 
i delegades de prevenció de les empreses petites, per 
identificar les seves funcions i oferir eines per a la seva tasca 
sindical una vegada són elegits representants legals dels 
seus companys i companyes, ja que, automàticament, són 
també delegats i delegades de prevenció. 

LA PREVENCIÓ A LES EMPRESES DE MENYS DE 50 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

Edició desembre 2013

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

El quadre que es presenta a continuació és una eina sindical de control per comprovar si l’activitat preventiva 
de l’empresa s’ajusta als requisits mínims legals. L’hem dividit en els quatre instruments que han d’existir a la 
teva empresa i que vertebren l’activitat preventiva.

INSTRUMENTS DE TREBALL SINDICAL

Un instrument de seguiment i control per a pimes i microempreses amb document únic

Llista de control sindical sobre la simplificació documental que la llei permet a 
les empreses de menys de 50 persones treballadores.

El document únic és una opció a disposició de l’empresari o empresària si compleix una sèrie de requisits.
Hem de tenir en compte que la normativa específica per a les petites empreses i microempreses no és l’única 
normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos, sinó que, al contrari, a més a més, s’hi ha d’aplicar 
tota la normativa general en aquesta matèria.
T’adjuntem una petita llista de control (checklist) que sintetitza el control que has de fer. 

Instruments de suport per a l’acció sindical en salut laboral a les empreses

Tenim tres col•leccions de documents pensats per ajudar-te en la teva tasca sindical: 

Fulls informatius
De manera concreta informen i orienten la teva acció. Anualment editem un full informatiu amb l’actualització 
de tots els recursos. Demana’l al sindicat o cerca’l a la nostra web.
Quaderns d’acció sindical en salut laboral: propostes per al debat a l’empresa 
T’ajuden a elaborar una proposta de treball sindical a l’ empresa.
Guies sindicals 
Són documents que t’ajuden a treballar un tema en profunditat.

Pla de prevenció

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.1 LPRL i l’art. 2, apartats 1 i 2, del Reglament dels 
serveis de prevenció

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES) L’art. 2.4 RSP diu que pot ser un 
document únic que: 

— Serà d’extensió reduïda i fàcil comprensió. 
— Estarà plenament adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa.
— Establirà mesures operatives per realitzar la integració de l’activitat preventiva a l’empresa

QUÈ HE DE COMPROVAR? SÍ NO 

L’objectiu del pla de prevenció integra la prevenció de riscos laborals al sistema 
general de gestió de l’empresa?  

Ha estat aprovat per la direcció de l’empresa, assumit per tota l’estructura organitzativa 
i conegut per tots els treballadors/es?  

Conté els elements següents:
• Identificació de l’empresa, activitat, nombre i característiques dels centres de treball, 
nombre de treballadors/es i característiques rellevants en la prevenció de riscos?
• Estructura organitzativa, identificant funcions i responsabilitats a cada nivell 
jeràrquic, i les vies de comunicació?
• L’organització de la producció, identificant els processos tècnics i les pràctiques 
i procediments organitzatius existents a l’empresa, en relació amb la prevenció de 
riscos?
• La política, objectius i metes que tingui l’empresa en la prevenció de riscos, així 
com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals disposarà per a la 
prevenció de riscos?

 

Document únic d’avaluació de riscos

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 33.1, apartats b, d i f LPRL; a l’art. 3.2 RSP; a l’art. 36.4 LPRL; 
a l’art. 16.2.a LPRL; a l’art. 3.1 RSP; a l’art. 4.1 RSP; a l’art. 5.1 RSP, i a l’art. 5.2 RSP.

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
L’art. 2.4 RSP diu que establirà els llocs de treball amb risc.

Elements previs:
• L’empresari/ària ha fet consulta prèvia amb els delegats/ades de prevenció sobre 
el procediment i els mètodes d’avaluació?
• Els delegats/ades de prevenció han tingut dret a fer propostes, en cas de resposta 
negativa de l’empresa, i ha estat motivada?

 

L’avaluació de riscos ha previst:
• La naturalesa de l’activitat?
• Les característiques dels llocs de treball i dels treballadors/es que els ocupin?
• Els equips de treball?
• Les substàncies o preparats químics?
• El condicionament dels llocs de treball?

 

Ha estimat correctament la magnitud dels riscos que no s’han pogut evitar?  

S’ha fet a tots els llocs de treball a l’empresa?  

S’han tingut en compte:
• Les condicions de treball existents o previstes (art. 4.7 LPRL)?
• Que el treballador/a que l’ocupi sigui especialment sensible, per les seves característiques 
personals o estat biològic, a alguna de les condicions de treball?

 

Ha partit de la informació obtinguda sobre:
• Organització, característiques i complexitat del treball?
• Les matèries primeres i els equips de treball, i l’estat de salut dels treballadors/es?

 

S’han determinat els elements perillosos i s’ha identificat els treballadors/es que hi 
estan exposats?

 

S’ha valorat el risc amb criteris objectius de valoració, segons els coneixements tècnics 
existents o consensuats amb els treballadors/es?

 

El procediment proporciona confiança sobre el seu resultat, i en cas de dubte s’han 
adoptat les mesures preventives més favorables?

 

S’han fet mesuraments, avaluacions específiques, etc., quan ha estat necessari, i 
no s’ha pogut determinar correctament el risc per la directa apreciació del tècnic o 
tècnica de prevenció?

 

Document únic de planificació de l’activitat preventiva

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2.b LPRL; a l’art. 8 RSP, i a l’art. 9 RSP

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
A l’art. 2.4 RSP es concreta específicament que s’establiran:
• Mesures concretes per evitar-los o reduir-los.
• Mesures jerarquitzades en funció del nivell dels riscos.
• Termini d’execució de les mesures.

Quan els resultats de l’avaluació de riscos han posat de manifest situacions de risc, 
l’empresari/ària ha aplicat les mesures necessàries per eliminar i controlar aquests 
riscos, mitjançant la planificació de l’activitat preventiva?

 

Inclou com a mínim:
• Mitjans humans i materials necessaris, i l’assignació dels recursos econòmics?
• Mesures d’emergència, vigilància de la salut, formació en prevenció i la coordinació 
de tots aquests aspectes?

 

S’ha planificat per un període determinat, amb les seves fases i prioritats, en funció 
dels riscos i el nombre de treballadors/es que hi estan exposats?

 

Especificitat sobre els documents únics i la simplificació documental

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; annex I RSP; disposició final 1a RSP, i art. 5.3 RSP.
Les empreses podran realitzar el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de manera 
simplificada.

Les empreses de fins a 50 treballadors/es que no desenvolupin les activitats de l’annex I podran reflectir en un únic 
document el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

L’INSHT elaborarà una guia orientativa, de caràcter no vinculant, per a l’elaboració d’aquest document únic.

El document únic de simplificació documental no pot suposar una reducció del nivell 
de protecció de la seguretat i la salut, tal com està regulat a: LPRL, RSP i resta de 
reglaments que els desenvolupen.
*Observació: aquest apartat podrà ser comprovat pels delegats/ades de prevenció una 
cop analitzats els tres apartats anteriors

 



La salut dels treballadors i treballadores és un dret fonamental que s’ha de garantir en tots el àmbits 
de la vida de les persones. Si passem un terç de la nostra vida a la feina, la salut a l’entorn del treball 
és clau per millorar i salvaguardar la salut de les persones. És per aquest motiu que hi ha una llei 
que estableix de manera específica com s’ha de fer. Aquesta norma és la Llei de prevenció de riscos 
laborals, que es va publicar el 1995 i que inclou un seguit de desenvolupaments reglamentaris per 
ser aplicada de manera completa.

Per garantir la salut de les persones en aquest àmbit, un dels aspectes més importants que incorpora 
la Llei de prevenció de riscos laborals és que els treballadors i treballadores han de participar en 
l’acció preventiva i la protecció de la salut a la seva empresa, i per garantir-ho exigeix que hi hagi 
un representant legal dels treballadors i treballadores amb competències específiques en aquesta 
matèria: el delegat o delegada de prevenció.  

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica 
d’aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal 
automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s’acordi el contrari.

Com que hi poden haver situacions específiques per a l’acció sindical en aquestes petites empreses, 
aquest full informatiu el que pretén és ajudar els delegats i delegades de prevenció acabats d’escollir 
a fer-se una idea de què significa ser delegat o delegada de prevenció de CCOO, a analitzar com es 
recullen aquestes necessitats en la normativa i a donar-los pistes per iniciar la seva tasca sindical en 
salut laboral, i tot amb l’ajut i el suport del sindicat. 

La versió en castellà d’aquest full informatiu està disponible a: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

LA SALUT ÉS EL NOSTRE DRET!
CCOO, LA NOSTRA FORÇA

L’objectiu d’aquest full informatiu és dirigir-nos als delegats 
i delegades de prevenció de les empreses petites, per 
identificar les seves funcions i oferir eines per a la seva tasca 
sindical una vegada són elegits representants legals dels 
seus companys i companyes, ja que, automàticament, són 
també delegats i delegades de prevenció. 

LA PREVENCIÓ A LES EMPRESES DE MENYS DE 50 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

Edició desembre 2013

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

El quadre que es presenta a continuació és una eina sindical de control per comprovar si l’activitat preventiva 
de l’empresa s’ajusta als requisits mínims legals. L’hem dividit en els quatre instruments que han d’existir a la 
teva empresa i que vertebren l’activitat preventiva.

INSTRUMENTS DE TREBALL SINDICAL

Un instrument de seguiment i control per a pimes i microempreses amb document únic

Llista de control sindical sobre la simplificació documental que la llei permet a 
les empreses de menys de 50 persones treballadores.

El document únic és una opció a disposició de l’empresari o empresària si compleix una sèrie de requisits.
Hem de tenir en compte que la normativa específica per a les petites empreses i microempreses no és l’única 
normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos, sinó que, al contrari, a més a més, s’hi ha d’aplicar 
tota la normativa general en aquesta matèria.
T’adjuntem una petita llista de control (checklist) que sintetitza el control que has de fer. 

Instruments de suport per a l’acció sindical en salut laboral a les empreses

Tenim tres col•leccions de documents pensats per ajudar-te en la teva tasca sindical: 

Fulls informatius
De manera concreta informen i orienten la teva acció. Anualment editem un full informatiu amb l’actualització 
de tots els recursos. Demana’l al sindicat o cerca’l a la nostra web.
Quaderns d’acció sindical en salut laboral: propostes per al debat a l’empresa 
T’ajuden a elaborar una proposta de treball sindical a l’ empresa.
Guies sindicals 
Són documents que t’ajuden a treballar un tema en profunditat.

Pla de prevenció

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.1 LPRL i l’art. 2, apartats 1 i 2, del Reglament dels 
serveis de prevenció

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES) L’art. 2.4 RSP diu que pot ser un 
document únic que: 

— Serà d’extensió reduïda i fàcil comprensió. 
— Estarà plenament adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa.
— Establirà mesures operatives per realitzar la integració de l’activitat preventiva a l’empresa

QUÈ HE DE COMPROVAR? SÍ NO 

L’objectiu del pla de prevenció integra la prevenció de riscos laborals al sistema 
general de gestió de l’empresa?  

Ha estat aprovat per la direcció de l’empresa, assumit per tota l’estructura organitzativa 
i conegut per tots els treballadors/es?  

Conté els elements següents:
• Identificació de l’empresa, activitat, nombre i característiques dels centres de treball, 
nombre de treballadors/es i característiques rellevants en la prevenció de riscos?
• Estructura organitzativa, identificant funcions i responsabilitats a cada nivell 
jeràrquic, i les vies de comunicació?
• L’organització de la producció, identificant els processos tècnics i les pràctiques 
i procediments organitzatius existents a l’empresa, en relació amb la prevenció de 
riscos?
• La política, objectius i metes que tingui l’empresa en la prevenció de riscos, així 
com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals disposarà per a la 
prevenció de riscos?

 

Document únic d’avaluació de riscos

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 33.1, apartats b, d i f LPRL; a l’art. 3.2 RSP; a l’art. 36.4 LPRL; 
a l’art. 16.2.a LPRL; a l’art. 3.1 RSP; a l’art. 4.1 RSP; a l’art. 5.1 RSP, i a l’art. 5.2 RSP.

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
L’art. 2.4 RSP diu que establirà els llocs de treball amb risc.

Elements previs:
• L’empresari/ària ha fet consulta prèvia amb els delegats/ades de prevenció sobre 
el procediment i els mètodes d’avaluació?
• Els delegats/ades de prevenció han tingut dret a fer propostes, en cas de resposta 
negativa de l’empresa, i ha estat motivada?

 

L’avaluació de riscos ha previst:
• La naturalesa de l’activitat?
• Les característiques dels llocs de treball i dels treballadors/es que els ocupin?
• Els equips de treball?
• Les substàncies o preparats químics?
• El condicionament dels llocs de treball?

 

Ha estimat correctament la magnitud dels riscos que no s’han pogut evitar?  

S’ha fet a tots els llocs de treball a l’empresa?  

S’han tingut en compte:
• Les condicions de treball existents o previstes (art. 4.7 LPRL)?
• Que el treballador/a que l’ocupi sigui especialment sensible, per les seves característiques 
personals o estat biològic, a alguna de les condicions de treball?

 

Ha partit de la informació obtinguda sobre:
• Organització, característiques i complexitat del treball?
• Les matèries primeres i els equips de treball, i l’estat de salut dels treballadors/es?

 

S’han determinat els elements perillosos i s’ha identificat els treballadors/es que hi 
estan exposats?

 

S’ha valorat el risc amb criteris objectius de valoració, segons els coneixements tècnics 
existents o consensuats amb els treballadors/es?

 

El procediment proporciona confiança sobre el seu resultat, i en cas de dubte s’han 
adoptat les mesures preventives més favorables?

 

S’han fet mesuraments, avaluacions específiques, etc., quan ha estat necessari, i 
no s’ha pogut determinar correctament el risc per la directa apreciació del tècnic o 
tècnica de prevenció?

 

Document únic de planificació de l’activitat preventiva

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2.b LPRL; a l’art. 8 RSP, i a l’art. 9 RSP

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
A l’art. 2.4 RSP es concreta específicament que s’establiran:
• Mesures concretes per evitar-los o reduir-los.
• Mesures jerarquitzades en funció del nivell dels riscos.
• Termini d’execució de les mesures.

Quan els resultats de l’avaluació de riscos han posat de manifest situacions de risc, 
l’empresari/ària ha aplicat les mesures necessàries per eliminar i controlar aquests 
riscos, mitjançant la planificació de l’activitat preventiva?

 

Inclou com a mínim:
• Mitjans humans i materials necessaris, i l’assignació dels recursos econòmics?
• Mesures d’emergència, vigilància de la salut, formació en prevenció i la coordinació 
de tots aquests aspectes?

 

S’ha planificat per un període determinat, amb les seves fases i prioritats, en funció 
dels riscos i el nombre de treballadors/es que hi estan exposats?

 

Especificitat sobre els documents únics i la simplificació documental

REGULACIÓ GENERAL. COM HA DE SER? Està descrit a l’art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓ ESPECÍFICA PER A LES PIMES I MICROPIMES (FINS A 50 PERSONES)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; annex I RSP; disposició final 1a RSP, i art. 5.3 RSP.
Les empreses podran realitzar el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de manera 
simplificada.

Les empreses de fins a 50 treballadors/es que no desenvolupin les activitats de l’annex I podran reflectir en un únic 
document el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.

L’INSHT elaborarà una guia orientativa, de caràcter no vinculant, per a l’elaboració d’aquest document únic.

El document únic de simplificació documental no pot suposar una reducció del nivell 
de protecció de la seguretat i la salut, tal com està regulat a: LPRL, RSP i resta de 
reglaments que els desenvolupen.
*Observació: aquest apartat podrà ser comprovat pels delegats/ades de prevenció una 
cop analitzats els tres apartats anteriors

 


