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La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l’empresariat abusa 
del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el 
que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest 
tema, la majoria de les quals, coincidents.  

Tot seguit esmentem algunes de les problemàtiques amb què es troben els delegats i delegades de 
prevenció als centres de treball amb relació al recurs preventiu:

- Qui pot nomenar l’empresari o empresària com a recurs preventiu? Requisits.

- El treballador està obligat a acceptar el nomenament?

- El delegat o delegada de prevenció pot ser recurs preventiu?

- Tasques i funcions.

- Responsabilitats.

- El recurs preventiu pot paralitzar l’activitat?

- Capacitat i formació del recurs preventiu.

- Quan és necessària la presència d’un recurs preventiu?

La pregunta fonamental que els delegats i delegades de prevenció ens hem de formular amb relació 
a la qüestió del recurs preventiu és:  

RECURS PREVENTIU

Febrer del 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

AT2017-0108

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

•   Si es concerta l’especialitat d’higiene industrial, el compromís del servei de prevenció aliè d’identificar, 
avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte tots els riscos 
d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, i el compromís de valorar la necessitat de realitzar mesu-
raments en aquest sentit o no, sens perjudici de la inclusió d’aquests mesuraments en les condicions 
econòmiques del concert o no.

•   Si es concerta l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada, el compromís del servei de prevenció 
aliè, d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte 
tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa.

•   El compromís del servei de prevenció aliè de revisar l’avaluació de riscos en els casos exigits per 
l’ordenament jurídic, en particular, amb ocasió dels danys per a la salut dels treballadors i treballadores 
que s’hagin produït.

•   L’obligació del servei de prevenció de realitzar, amb la periodicitat que requereixin els riscos existents, 
l’activitat de seguiment i valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de l’avaluació.

•   L’obligació del servei de prevenció de valorar, en la memòria anual de les seves activitats a l’empresa, 
l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l’empresa 
a través de la implantació i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals en relació amb les activitats 
preventives concertades.

•   El compromís del servei de prevenció de dedicar anualment els recursos humans i materials necessaris 
per a la realització de les activitats concertades.

•   El compromís de l’empresa de comunicar al servei de prevenció aliè els danys a la salut derivats del 
treball.

•   El compromís de l’empresa de comunicar al servei de prevenció aliè les activitats o les funcions realitza-
des amb altres recursos preventius i/o altres entitats per facilitar la col.laboració i la coordinació de tots.

•   La durada del concert.
•   Les condicions econòmiques del concert, amb la relació expressa de les activitats o les funcions preven-

tives no incloses en aquelles condicions.
•   L’obligació del servei de prevenció aliè d’assessorar l’empresari o empresària, els treballadors i treballa-

dores i els seus representants, i els òrgans de representació especialitzats, en els termes que estableix 
la normativa aplicable. 

Les activitats preventives concretes que siguin legalment exigibles i que no queden cobertes pel concert. 

En el supòsit de negativa, demanem que sigui per escrit i argumentada, tal com s’indica en l’article 36.5 de 
la LPRL.

Signatura RLT

He rebut per part de l’empresa.

…………………………… , …………de/d’........................ de .............
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REQUISITS LEGALS

1.   L’empresariat haurà de garantir els drets de la representació legal dels treballadors i treballadores 
(RLT) d’informació, consulta i participació, de conformitat amb els articles 33, 34 i relacionats de 
la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL).  

2.   L’empresari o empresària, al si del comitè de seguretat i salut (CSS), ha de sotmetre a debat, 
abans de la seva posada en pràctica, tot allò relacionat amb l’elecció de la modalitat organitzati-
va de l’empresa, la gestió de les entitats especialitzades amb les quals l’empresa hagi concertat la 
realització d’activitats preventives i el desenvolupament de les activitats de prevenció i protecció 
a què es refereix l’article 16 d’aquesta llei, i el projecte i l’organització de la formació en matèria 
preventiva, d’acord amb l’article 39 de la LPRL. 

•   En el document de l’avaluació de riscos l’empresari o empresària ha d’identificar de manera 
expressa, en relació amb els llocs de treball i de les instal.lacions, les feines i tasques que re-
quereixen la presència d’un recurs preventiu. L’incompliment d’aquest fet queda sancionat per 
l’article 12.15 de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS).

•   En el document de la planificació preventiva l’empresariat ha d’indicar la manera com s’ha de 
dur a terme la presència dels recursos preventius al centre de treball. L’incompliment d’aquest 
fet quedaria sancionat per l’article 12.1.b de la LISOS.

•   En el document del pla de prevenció de riscos laborals cal incloure els procediments de treball 
o les instruccions de treball, i l’empresari o empresària ha d’especificar els passos que ha de 
seguir el recurs preventiu per a cadascuna de les tasques per a les quals se’l sol.liciti, d’acord 
amb l’article 16.1 de la LPRL.

Qui pot ser recurs preventiu?

De conformitat amb l’article 32 bis 2.a de la LPRL, poden ser recurs preventiu “un o diversos treba-
lladors o treballadores designats per l’empresa”. A l’apartat b diu, així mateix, que ho poden ser “un 
o diversos membres del servei de prevenció propi (SPP) de l’empresa”.

S’ha de tenir en compte que la designació per part de l’empresariat d’un recurs preventiu és una 
mesura complementària que no substitueix la necessitat d’adoptar les mesures preventives a què 
està obligat de conformitat amb l’article 14 de la LPRL.

Quina capacitació i quina formació ha de tenir el recurs preventiu?

En relació amb la capacitació i la formació dels recursos preventius, l’article 32 bis 4 de la LPRL esta-
bleix que: “reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activitats o els 
processos, […] com a mínim, a les funcions de nivell bàsic”.

No obstant això, d’acord amb el Criteri tècnic núm. 83/2010 de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, en l’apartat V, en cas de feines perilloses o amb riscos especials: “No sembla suficient que el 
recurs preventiu tingui formació bàsica en casos en què la detecció dels riscos pugui requerir, fins i 
tot, coneixements de tipus tècnic o la prevenció pugui presentar una dificultat notable. Aquesta si-
tuació pot ser solucionada bé designant un treballador amb formació de nivell intermedi o superior 
[…] o bé proporcionant al treballador o treballadora formació complementària i afegida a la de nivell 
bàsic.” 

    
Quins riscos requereixen la presència d’un recurs preventiu?

El Reglament dels serveis de prevenció (RSP), aprovat pel Reial decret 39/1997, en l’article 22 bis, 
apartat 2, assenyala que: “L’avaluació de riscos laborals ha d’identificar aquells riscos en què sigui 
necessària la presència del recurs preventiu, […] i la planificació de l’activitat ha d’ indicar la mane-
ra de dur la presència.”

Un delegat o delegada de prevenció pot ser recurs preventiu?

El Criteri tècnic núm. 83/2010 de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
sobre “la presència de recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball”, especifica, en 
l’apartat III.d, que: “Hi ha la prohibició expressa o la incompatibilitat entre la figura del recurs pre-
ventiu i la del delegat de prevenció. Aquesta incompatibilitat es deriva de les funcions, facultats en-
comanades i característiques pròpies de cada figura preventiva.” Per tant, ambdues figures, delegat 
de prevenció i recurs preventiu, no poden coincidir en una mateixa persona. 

L’empresariat pot nomenar tota la plantilla recurs preventiu?

El Criteri tècnic núm. 83/2010 de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
en l’apartat III.d, estableix: “La designació del recurs preventiu, NO POT SER INDISCRIMINADA I GE-
NERALITZADA, ja que no tindria sentit i desvirtuaria aquesta figura preventiva, perquè l’empresariat 
hauria convertit tots els treballadors i treballadores en vigilants de si mateixos, sense tenir la respon-
sabilitat concreta que correspondria al treballador o treballadora al qual l’empresariat assigna les 
funcions presencials, la qual cosa no és, òbviament, pretesa ni per la LPRL ni per l’RSP.”     

QUINS REQUISITS LEGALS HA DE COMPLIR L’EMPRESARIAT PEL QUE FA A LA 
IMPLANTACIÓ DE LA FIGURA DEL RECURS PREVENTIU ALS CENTRES DE TREBALL?



REQUISITS LEGALS
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Reunió al CSS del centre de treball per sol.licitar a l’empresari o empresària una còpia de la docu-
mentació preventiva següent:

Els instruments essencials per a la gestió de la prevenció als centres de treball són:
•  El pla de prevenció
•  L’avaluació de riscos (article 15 de la LPRL) 
•  La planificació preventiva

La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, estableix com ha de ser la prevenció a les empreses. 
De conformitat amb l’article 16.1: “El pla de prevenció de riscos laborals ha d’incloure l’estructura 
organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els 
recursos necessaris per realitzar l’acció de prevenció de riscos a l’empresa, en els termes en què 
per reglament .”

D’acord amb l’article 36 i relacionats de la LPRL, l’empresa ha de garantir a la RLT els drets d’informació, 
consulta i participació en tots els temes relacionats amb l’activitat preventiva al centre de treball, 
inclosa la presència del recurs preventiu.

1.  Fase:

 Per poder fer una primera valoració respecte de la presència del recurs preventiu a la nostra 
empresa, les seves funcions, tasques i responsabilitats, i la seva inclusió en determinats llocs i/o 
procediments de treball, així com per diferenciar entre recurs preventiu nomenat i treballador 
o treballadora assignat o presencial, la RLT ha de sol.licitar la documentació preventiva següent:  

L’avaluació de riscos actualitzada dels llocs de treball i de les instal.lacions. Tan bon punt 
s’identifiquin de manera expressa aquells riscos en què és necessària la presència del recurs pre-
ventiu, serà la primera documentació que haurà de sol.licitar la RLT per poder valorar si la presèn-
cia del recurs preventiu és necessària i/o adequada per a determinats llocs de treball i tasques 
(treballs en altura i a espais confinats, entre d’altres), d’acord amb l’article 16.2.a.

Les ordres i els procediments de treball actualitzat i/o específic per a cada lloc de treball. La RLT 
ha de sol.licitar aquesta documentació amb l’objectiu de verificar que els procediments de treball 
s’ajusten als riscos detectats en l’avaluació de riscos i a les mesures preventives implementades 
per l’empresa.

La planificació preventiva. Aquesta ha d’indicar la manera de dur a terme la presència dels recur-
sos preventius al centre de treball. Per tant, aquesta documentació ha de ser sol.licitada per part 
de la RLT, d’acord amb l’article 16.2.b.

El pla de prevenció. Ha d’incloure els procediments de treball o les instruccions de treball, on 
s’especifiquin els passos que ha de seguir el recurs preventiu per a cadascuna de les tasques per 
a les quals es requereixi la seva presència. Per tant, la RLT ha de sol.licitar aquesta documentació, 
de conformitat amb l’article 16.1 de la LPRL.

2.  Fase: 

Aquesta documentació preventiva bàsica per al compliment de la Llei de prevenció de riscos la-
borals (Llei 31/1995), un cop l’empresari o empresària l’hagi lliurat a la RLT, i un cop els delegats i 
delegades de prevenció l’hagin analitzat, valorat i clarificat, conjuntament amb l’estructura sindi-
cal i tècnica que correspongui, ha de ser ampliada amb la còpia sol.licitada de les llistes següents:  

Llista del total de recursos preventius identificats en la documentació preventiva esmentada més 
amunt.

Llista nominal dels recursos preventius nomenats per l’empresari o empresària.

Llista de llocs de treball i activitat o activitats preventives que ha de desenvolupar cada recurs 
preventiu.

De l’anàlisi i les conclusions sindicals extretes del contingut d’aquesta documentació, la RLT 
n’obtindrà un mapa conceptual de com es gestiona la prevenció a l’empresa (recursos humans, 
materials, econòmics i tecnològics) i si aquesta s’ajusta al que indica la LPRL, l’RSP i la normativa 
legal i preventiva de desenvolupament. Això ens permetrà veure si l’empresa compleix i en quins 
supòsits incompleix pel que fa a la presència del recurs preventiu, tal com es regula en l’article 
32 bis de la LPRL.

3.  Fase: 

Després de l’estudi i l’anàlisi de les condicions de treball a partir de la documentació preventiva 
generada per la direcció de l’empresa a través del seu servei de prevenció (alts índexs d’absentisme 
i/o sinistralitat laboral, deficient implantació de mesures preventives, avaluacions de riscos ines-
pecífiques, etc.) i del malestar (percepció subjectiva que és possible objectivar amb instruments 
sindicals com ara recollida de signatures per a accions concretes i determinades, assemblees 
explicatives, gestió de conflictes del dia a dia, denúncies a l’autoritat laboral per incompliments 
laborals, campanyes informatives, etc.) de la plantilla respecte de les seves condicions de treball, 
s’elaborarà un pla d’actuació sindical per poder revertir-les i millorar-les.

CRITERIS D’ACCIÓ SINDICAL ALS CENTRES DE TREBALL DAVANT EL NOMENAMENT 
DE RECURSOS PREVENTIUS PER PART DE L’EMPRESARIAT:

RECURS PREVENTIU



Reunió al CSS del centre de treball per sol.licitar a l’empresari o empresària una còpia de la docu-
mentació preventiva següent:
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consulta i participació en tots els temes relacionats amb l’activitat preventiva al centre de treball, 
inclosa la presència del recurs preventiu.

1.  Fase:

 Per poder fer una primera valoració respecte de la presència del recurs preventiu a la nostra 
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cia del recurs preventiu és necessària i/o adequada per a determinats llocs de treball i tasques 
(treballs en altura i a espais confinats, entre d’altres), d’acord amb l’article 16.2.a.
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La planificació preventiva. Aquesta ha d’indicar la manera de dur a terme la presència dels recur-
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cal i tècnica que correspongui, ha de ser ampliada amb la còpia sol.licitada de les llistes següents:  

Llista del total de recursos preventius identificats en la documentació preventiva esmentada més 
amunt.

Llista nominal dels recursos preventius nomenats per l’empresari o empresària.

Llista de llocs de treball i activitat o activitats preventives que ha de desenvolupar cada recurs 
preventiu.

De l’anàlisi i les conclusions sindicals extretes del contingut d’aquesta documentació, la RLT 
n’obtindrà un mapa conceptual de com es gestiona la prevenció a l’empresa (recursos humans, 
materials, econòmics i tecnològics) i si aquesta s’ajusta al que indica la LPRL, l’RSP i la normativa 
legal i preventiva de desenvolupament. Això ens permetrà veure si l’empresa compleix i en quins 
supòsits incompleix pel que fa a la presència del recurs preventiu, tal com es regula en l’article 
32 bis de la LPRL.

3.  Fase: 

Després de l’estudi i l’anàlisi de les condicions de treball a partir de la documentació preventiva 
generada per la direcció de l’empresa a través del seu servei de prevenció (alts índexs d’absentisme 
i/o sinistralitat laboral, deficient implantació de mesures preventives, avaluacions de riscos ines-
pecífiques, etc.) i del malestar (percepció subjectiva que és possible objectivar amb instruments 
sindicals com ara recollida de signatures per a accions concretes i determinades, assemblees 
explicatives, gestió de conflictes del dia a dia, denúncies a l’autoritat laboral per incompliments 
laborals, campanyes informatives, etc.) de la plantilla respecte de les seves condicions de treball, 
s’elaborarà un pla d’actuació sindical per poder revertir-les i millorar-les.

CRITERIS D’ACCIÓ SINDICAL ALS CENTRES DE TREBALL DAVANT EL NOMENAMENT 
DE RECURSOS PREVENTIUS PER PART DE L’EMPRESARIAT:

RECURS PREVENTIU



Un cop realitzada aquesta anàlisi detallada (doble via de documentació preventiva i acció sindi-
cal) de les condicions de treball existents a l’empresa, fruit del seu model d’organització, podrem 
treure les conclusions pertinents i marcar-nos uns objectius concrets (a llarg, a mitjà i a curt 
termini).

Per a l’obtenció dels objectius sindicals que ens hàgim proposat (modificació de les condicions de 
treball, eleccions sindicals, ampliació de l’afiliació, etc.) haurem de definir una estratègia de tre-
ball. Aquesta estratègia haurà de definir, entre altres elements, de quins instruments ens dotem 
per a la consecució dels nostres objectius, és a dir, quins mitjans, terminis, instruments o recursos 
humans necessitem per a les diferents fases del procés.

A/ DIRECCIÓ DE RRHH DE…….....................…… I EN CONEIXEMENT DEL SEU SERVEI 
DE PREVENCIÓ.

Jo/Nosaltres………………………., en qualitat de……………………………………, i en virtut de l’article 36 de la 
LPRL, referent als drets i a les facultats dels delegats i delegades de prevenció,

Exposem:

Que en l’article 10 del Reglament dels serveis de prevenció, referent a “Modalitats”, en l’apartat 1, s’indica 
el següent: “L’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives, la 
farà l’empresari o empresària, d’acord amb alguna de les modalitats següents:

a) Assumint personalment aquesta activitat.
b) Designant un o diversos treballadors o treballadores per dur-la a terme.
c) Constituint un servei de prevenció propi.
d) Recorrent a un servei de prevenció aliè.”

Que en l’apartat 2 d’aquest reglament es defineix el que s’entén per modalitat preventiva, tal com indiquem 
a continuació: “En els termes que preveu el capítol IV de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
riscos laborals, s’entén per servei de prevenció propi el conjunt de mitjans humans i materials de l’empresa 
necessaris per a la realització de les activitats de prevenció, i per servei de prevenció aliè, el prestat per una 
entitat especialitzada que concerti amb l’empresa la realització d’activitats de prevenció, l’assessorament i el 
suport que requereixi en funció dels tipus de riscos o ambdues actuacions conjuntament.”

Que en l’article 2 del Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997), es defineix pla de pre-
venció de riscos laborals, en l’apartat 1: “El pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual 
s’integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la seva política de 
prevenció de riscos laborals.” 

ANNEX I. DOCUMENT DE SOL.LICITUD DE RECURSOS PREVENTIUS

RECURS PREVENTIU
D’altra banda, en els apartats següents a l’article 2, es defineixen de la manera següent els criteris i els con-
tinguts mínims que hauran d’estar presents en el pla de prevenció esmentat: 

c)  L’organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i 
els procediments organitzatius existents a l’empresa en relació amb la prevenció de riscos laborals.

d)  L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i els òrgans de repre-
sentació existents.

e)  La política, els objectius i les fites que pretén assolir l’empresa en matèria preventiva, així com els recursos 
humans, tècnics, materials i econòmics de què disposarà a aquest efecte.

Que en l’article 3 de l’RSP se’ns defineix l’avaluació de riscos en els termes següents: “L’avaluació dels riscos 
laborals és el procés, dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar, que permet 
obtenir la informació necessària perquè l’empresari o empresària estigui en condicions de prendre una deci-
sió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures 
que s’han d’adoptar.”

D’acord amb el que s’ha exposat i en virtut de l’article 36 de la LPRL i de l’article 23 de la LPRL, aquesta RLT 
sol.licita a la direcció de l’empresa el lliurament de la documentació preventiva següent, en un termini màxim 
de 15 dies:

1.  Còpia de l’avaluació de riscos i de totes les avaluacions de riscos específiques per llocs de treball.
2.  Còpia del pla de prevenció de l’empresa.
3.  Concert de l’activitat preventiva, en cas de servei de prevenció propi o mancomunat.
4.  Concert de l’activitat preventiva amb el servei de prevenció aliè contractat; el contingut mínim requerit és 

el següent:
•   La identificació de l’entitat especialitzada que actua com a servei de prevenció aliè a l’empresa.
•   La identificació de l’empresa destinatària de l’activitat, així com dels seus centres de treball als quals 

aquesta activitat se circumscriu.
•   L’especialitat o especialitats preventives objecte del concert amb indicació, per a cadascuna, de les 

funcions concretes assumides de les que preveu l’article 31.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i 
de les actuacions concretes que es realitzaran per al desenvolupament de les funcions assumides, en el 
període de vigència del concert. Aquestes actuacions s’han de desenvolupar d’acord amb la planificació 
de l’activitat preventiva i la programació anual proposades pel servei i aprovades per l’empresa. Llevat 
que les activitats es realitzin amb recursos preventius propis i així s’especifiqui en el concert, aquest ha 
de consignar:

•   Si es concerta l’especialitat de seguretat en el treball, el compromís del servei de prevenció aliè 
d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte tots 
els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, inclosos els originats per les condicions de les 
màquines, dels equips i de les instal.lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sens perjudici 
de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat industrial, així com 
els riscos derivats de les condicions generals dels llocs de treball, els locals i les instal.lacions de servei i 
protecció.



Un cop realitzada aquesta anàlisi detallada (doble via de documentació preventiva i acció sindi-
cal) de les condicions de treball existents a l’empresa, fruit del seu model d’organització, podrem 
treure les conclusions pertinents i marcar-nos uns objectius concrets (a llarg, a mitjà i a curt 
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suport que requereixi en funció dels tipus de riscos o ambdues actuacions conjuntament.”

Que en l’article 2 del Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997), es defineix pla de pre-
venció de riscos laborals, en l’apartat 1: “El pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual 
s’integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la seva política de 
prevenció de riscos laborals.” 

ANNEX I. DOCUMENT DE SOL.LICITUD DE RECURSOS PREVENTIUS

RECURS PREVENTIU
D’altra banda, en els apartats següents a l’article 2, es defineixen de la manera següent els criteris i els con-
tinguts mínims que hauran d’estar presents en el pla de prevenció esmentat: 

c)  L’organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i 
els procediments organitzatius existents a l’empresa en relació amb la prevenció de riscos laborals.

d)  L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i els òrgans de repre-
sentació existents.

e)  La política, els objectius i les fites que pretén assolir l’empresa en matèria preventiva, així com els recursos 
humans, tècnics, materials i econòmics de què disposarà a aquest efecte.

Que en l’article 3 de l’RSP se’ns defineix l’avaluació de riscos en els termes següents: “L’avaluació dels riscos 
laborals és el procés, dirigit a estimar la magnitud d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar, que permet 
obtenir la informació necessària perquè l’empresari o empresària estigui en condicions de prendre una deci-
sió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures 
que s’han d’adoptar.”

D’acord amb el que s’ha exposat i en virtut de l’article 36 de la LPRL i de l’article 23 de la LPRL, aquesta RLT 
sol.licita a la direcció de l’empresa el lliurament de la documentació preventiva següent, en un termini màxim 
de 15 dies:

1.  Còpia de l’avaluació de riscos i de totes les avaluacions de riscos específiques per llocs de treball.
2.  Còpia del pla de prevenció de l’empresa.
3.  Concert de l’activitat preventiva, en cas de servei de prevenció propi o mancomunat.
4.  Concert de l’activitat preventiva amb el servei de prevenció aliè contractat; el contingut mínim requerit és 

el següent:
•   La identificació de l’entitat especialitzada que actua com a servei de prevenció aliè a l’empresa.
•   La identificació de l’empresa destinatària de l’activitat, així com dels seus centres de treball als quals 

aquesta activitat se circumscriu.
•   L’especialitat o especialitats preventives objecte del concert amb indicació, per a cadascuna, de les 

funcions concretes assumides de les que preveu l’article 31.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, i 
de les actuacions concretes que es realitzaran per al desenvolupament de les funcions assumides, en el 
període de vigència del concert. Aquestes actuacions s’han de desenvolupar d’acord amb la planificació 
de l’activitat preventiva i la programació anual proposades pel servei i aprovades per l’empresa. Llevat 
que les activitats es realitzin amb recursos preventius propis i així s’especifiqui en el concert, aquest ha 
de consignar:

•   Si es concerta l’especialitat de seguretat en el treball, el compromís del servei de prevenció aliè 
d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte tots 
els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, inclosos els originats per les condicions de les 
màquines, dels equips i de les instal.lacions i la verificació del seu manteniment adequat, sens perjudici 
de les actuacions de certificació i inspecció establertes per la normativa de seguretat industrial, així com 
els riscos derivats de les condicions generals dels llocs de treball, els locals i les instal.lacions de servei i 
protecció.
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La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l’empresariat abusa 
del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el 
que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest 
tema, la majoria de les quals, coincidents.  

Tot seguit esmentem algunes de les problemàtiques amb què es troben els delegats i delegades de 
prevenció als centres de treball amb relació al recurs preventiu:

- Qui pot nomenar l’empresari o empresària com a recurs preventiu? Requisits.

- El treballador està obligat a acceptar el nomenament?

- El delegat o delegada de prevenció pot ser recurs preventiu?

- Tasques i funcions.

- Responsabilitats.

- El recurs preventiu pot paralitzar l’activitat?

- Capacitat i formació del recurs preventiu.

- Quan és necessària la presència d’un recurs preventiu?

La pregunta fonamental que els delegats i delegades de prevenció ens hem de formular amb relació 
a la qüestió del recurs preventiu és:  

RECURS PREVENTIU

Febrer del 2018

comissió obrera
nacional de Catalunya

AT2017-0108

FULL INFORMATIU PER A DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ

Financiat per:

•   Si es concerta l’especialitat d’higiene industrial, el compromís del servei de prevenció aliè d’identificar, 
avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte tots els riscos 
d’aquesta naturalesa existents a l’empresa, i el compromís de valorar la necessitat de realitzar mesu-
raments en aquest sentit o no, sens perjudici de la inclusió d’aquests mesuraments en les condicions 
econòmiques del concert o no.

•   Si es concerta l’especialitat d’ergonomia i psicosociologia aplicada, el compromís del servei de prevenció 
aliè, d’identificar, avaluar i proposar les mesures correctores que siguin procedents, tenint en compte 
tots els riscos d’aquesta naturalesa existents a l’empresa.

•   El compromís del servei de prevenció aliè de revisar l’avaluació de riscos en els casos exigits per 
l’ordenament jurídic, en particular, amb ocasió dels danys per a la salut dels treballadors i treballadores 
que s’hagin produït.

•   L’obligació del servei de prevenció de realitzar, amb la periodicitat que requereixin els riscos existents, 
l’activitat de seguiment i valoració de la implantació de les activitats preventives derivades de l’avaluació.

•   L’obligació del servei de prevenció de valorar, en la memòria anual de les seves activitats a l’empresa, 
l’efectivitat de la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema general de gestió de l’empresa 
a través de la implantació i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals en relació amb les activitats 
preventives concertades.

•   El compromís del servei de prevenció de dedicar anualment els recursos humans i materials necessaris 
per a la realització de les activitats concertades.

•   El compromís de l’empresa de comunicar al servei de prevenció aliè els danys a la salut derivats del 
treball.

•   El compromís de l’empresa de comunicar al servei de prevenció aliè les activitats o les funcions realitza-
des amb altres recursos preventius i/o altres entitats per facilitar la col.laboració i la coordinació de tots.

•   La durada del concert.
•   Les condicions econòmiques del concert, amb la relació expressa de les activitats o les funcions preven-

tives no incloses en aquelles condicions.
•   L’obligació del servei de prevenció aliè d’assessorar l’empresari o empresària, els treballadors i treballa-

dores i els seus representants, i els òrgans de representació especialitzats, en els termes que estableix 
la normativa aplicable. 

Les activitats preventives concretes que siguin legalment exigibles i que no queden cobertes pel concert. 

En el supòsit de negativa, demanem que sigui per escrit i argumentada, tal com s’indica en l’article 36.5 de 
la LPRL.

Signatura RLT

He rebut per part de l’empresa.

…………………………… , …………de/d’........................ de .............
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