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Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció “Assistència i Promoció per a la millora de la Prevenció 
de Riscos Laborals”. (Codi de l'acció: AT2018-0082). 

Dipòsit legal: B 29563-2019    

L'objectiu d'aquest fullet és informar al conjunt de les persones treballadores i als delegats i 

delegades de prevenció en relació a les qüestions més estructurals de la prevenció de riscos 

laborals, concretament, sobre el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i els serveis de 

prevenció, transmetent les situacions més habituals que trobem en les empreses i les pautes 

d’actuació per a la millora de les activitats preventives i les condicions de treball. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Hi ha empreses que busquen externalitzar el risc, els costos i la responsabilitat de la seva pròpia 

organització i activitat empresarial al conjunt de la societat. En l'àmbit de la salut, per exemple, 

sobre la base d'un control intern, recolzat en l'actual model de mútues, socialitzen la seva 

responsabilitat i impactes negatius sobre la salut en el sistema públic, intentant ocultar la relació 

entre les condicions de treball i les malalties professionals  i accidents laborals. 

Trobem doncs, organitzacions del treball que produeixen danys a la salut associades a condicions de 

treball precàries, en totes les dimensions de la relació laboral, a la desigualtat, a l'absència de drets 

personals i col·lectius de participació i autogestió.  

 

 

 

 

Això implica que el sindicat ha de partir de la lògica de la intervenció sobre l'organització del treball i 

la defensa de la salut de les persones simultàniament. 

És necessari que el sindicat es pregunti en cadascuna de les nostres accions en les relacions de 

treball: 

⇒ Que vincle concret s'estableix entre l'organització del treball i la salut?  

⇒ Com es relacionen?  

⇒ Quins són els seus efectes i impactes?  

⇒ Com conquerir els millors resultats en termes de dret a la salut de les persones? 

 

La resposta a aquestes preguntes necessàriament comença per fer una intervenció en els elements 

estructurals de la salut laboral: Pla de Prevenció, Avaluació de Riscos i l’organització de la 

prevenció a l’empresa (Serveis de Prevenció), tenint en compte que la nostra intervenció  exigeix 

una concepció dinàmica de les nostres polítiques sindicals, les més generals i les més específiques 

en salut. Per definició, la naturalesa de l'organització del treball, la innovació tecnològica i el 

projecte empresarial en desenvolupament permanent, són canviants i dinàmics. No ens serveixen 

les fotos fixes, ni en l'eliminació o l'avaluació de riscos, ni a la planificació de l'activitat preventiva. És 

necessari respondre al canvi i fer-ho amb criteri d'anticipació, i amb els elements estructurals 

esmentats. 

La centralitat de la salut laboral i l'organització del treball tenen, com a conseqüència lògica, 

la transversalitat de la salut laboral en totes i cadascuna de les polítiques sindicals. 
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2. EL PLA DE PREVENCIÓ 

L’article 16.1 de la Llei 35/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) indica textualment: La 

prevenció de riscos laborals s'ha d'integrar en el sistema general de gestió de l'empresa, tant en el 

conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i 

aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals. 

Per tant, el pla de prevenció és el document imprescindible i necessari que, partint del sistema 

productiu i / o de creació de béns i serveis de l'empresa, determina com s’integra l’activitat 

preventiva de l’empresa en el seu sistema de gestió i estableix la seva política de Prevenció de Riscos 

Laborals (PRL), definint els objectius de la prevenció i assignant les responsabilitats i funcions a cada 

nivell jeràrquic. Per tant, el Pla de Prevenció ha de ser aprovat per la Direcció de l’Empresa. En ell 

es tracta el com es trasllada la norma preventiva a l'entorn laboral fent-la efectiva. La paraula clau 

que apareix en el citat Art.16.1 de la LPRL és el deure d'integrar la prevenció en el sistema general 

de gestió de l'empresa. 

Els plans de prevenció elaborats exclusivament pels Serveis de Prevenció (SP), que segueixen un 

patró o són còpia dels d'altres empreses no són més que paper escrit que no suposarà cap canvi i 

l'única pretensió, (que no consecució) és complir la llei i evitar una possible denúncia o sanció. 

Per una altra banda, és molt important tenir en compte que el pla de prevenció de l’empresa ha de 

portar aquest títol i estar signat pel màxim responsable de l’empresa. No es pot considerar pla de 

prevenció, encara que el seu contingut sigui el mateix o estiguem d’acord amb aquest, una part del 

Manual del Sistema de Gestió de la Prevenció de l’Empresa, ja que aquest únicament estarà signat 

pels tècnics o tècniques de prevenció o no estarà signat. 

És molt important no confondre el Pla de Prevenció amb la Planificació de l’Activitat Preventiva, així: 

 Pla de Prevenció  

Document bàsic de la prevenció de l’empresa on s’estableix i regula la política i els objectius de 

l’empresa en la prevenció de riscos laborals, així com la integració d’aquesta en el sistema de 

gestió de l’empresa. 

 Planificació de l’Activitat Preventiva 

Document on es concreten les mesures preventives adoptades per l’empresari o empresària, les 

quals deriven de l’avaluació de riscos laborals. 
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Cal tenir en compte que a les empreses de fins a 50 treballadors i treballadores que realitzin una 

activitat poc perillosa i sense riscos d'importància (no incloses en l'Annex I que després veurem en el 

punt dels serveis de prevenció), el pla de prevenció i el mateix document poden ser relativament 

simples, que no vol dir que perdi importància (Art.16.2.bis LPRL i Art.2.4 RSP1). En aquest cas, de 

forma simplificada, en un únic document, podran haver el pla de prevenció, l'avaluació de riscos i la 

planificació de l'activitat preventiva, sempre adaptat a l'activitat i grandària de l'empresa.  

El nostre objectiu serà que hi hagi avaluacions específiques allà on hi hagi riscos específics, per 

exemple, ergonòmics per moviments repetitius, tot i que no s'incloguin en l'Annex I i hi hagi menys 

de 50 treballadors i treballadores. És a dir, encara que la llei permeti un document simple amb 

l'avaluació de riscos incorporada, la simplicitat no ha de significar menor exigència en la descripció 

dels diferents apartats (gestió preventiva, estructura organitzativa, responsabilitats, etc.), ni una 

menor cura en els objectius de la PRL, ni una menor exigència en els possibles indicadors de 

seguretat i salut de les persones treballadores. 

Contingut d’un pla de prevenció 

Característiques de 

l’empresa 

 Anàlisi de la grandària de la plantilla. 
 Organització territorial. 
 Riscos genèrics de les activitats productives de l’empresa i dels 

seus processos productius. 
 Sinistralitat del sector i de la pròpia empresa. 

Política preventiva de 

l’empresa 

 Com s’integrarà la prevenció de riscos laborals al sistema de 
gestió de l’empresa i quins objectius es fixen. 

Estructura 

organitzativa per 

realitzar l’activitat 

preventiva 

 Responsabilitats i funcions, així com les pràctiques, procediments 
i processos. 

 Recursos materials, humans i econòmics, els necessaris i els 
assignats. 

 Descripció de l’organització preventiva de l’empresa, incloent-hi 
la modalitat preventiva triada (Servei de prevenció aliè, 
mancomunat o propi, treballador o treballadora designada, etc.) 

 Mecanismes per fer efectiva  la consulta i participació de la RLT. 
 Comitè de Seguretat i Salut, incloent-hi acta de constitució, 

normes de funcionament, etc. 
 Concreció de la coordinació d’activitats empresarials. 

Avaluació de Riscos 

Laborals 

 Criteris de valoració utilitzats (mètodes d’avaluació), tant per 
l’avaluació inicial com per les específiques. 

 Casos en que es faran les actualitzacions i revisions. 

                                                
1 RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció  
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 Maquinàries, equips de treball, útils, etc., els manuals d’ús i 
documentació acreditativa de la seva adequació al RD 1215/97. 

 Qui realitzarà les avaluacions de riscos i les seves revisions, tant 
inicials com específiques. 

Planificació de 

l’activitat preventiva 

 Priorització i temporització de les actuacions; relació de mesures 
adoptades, així com els recursos, terminis i responsables de la 
seva implantació. 

 Pla de formació i informació de les persones treballadores. 
 Mesures d’emergència. 

Vigilància de la salut 

Altres activitats de 

seguiment 

 Acreditació del seguiment dels resultats i/o control de l’eficàcia 
del sistema de gestió preventiva, Art.16.1 LPRL i Art.2.1 RSP. 

 Seguiment de les mesures de protecció individual. 
 Estadístiques i tabulació dels danys a la salut derivats de les 

condicions de treball, conjuntament amb l’anàlisi i interpretació 
epidemiològica dels resultats. 

 Memòria anual dels serveis de prevenció. 
 Auditoria legal de prevenció (quan sigui obligatòria), Art.29 RSP. 

Registres 

 Comunicats d’accidents de treball i malalties professionals, 
informes d’investigació dels mateixos. 

 Llibre de Visites d’Inspecció de Treball. 
 Consulta i participació de la RLT. 
 Relació de registre de contractes, subcontractes i persones 

treballadores autònomes. 

Per què ens interessa sindicalment el pla de prevenció? 

“El paper ho aguanta tot”. Precisament es tracta d’evitar aquesta freqüent deriva. El pla de 

prevenció és una estratègia per a la prevenció i uns objectius. És un compromís escrit per la direcció 

de l'empresa i ens interessa per reclamar la seva aplicació. Un compromís que ha d’estar signat per 

la direcció de l'empresa.  

Més enllà d'entendre que el Pla de Prevenció significa un compromís, la LPRL estableix 

l'obligatorietat per a l'empresa que el document estigui a disposició de l'autoritat laboral.  

El pla de prevenció ha de fixar objectius en la PRL en general i una política preventiva d’acord amb 

les característiques de l'empresa (sector productiu, nombre de treballadors i treballadores, centre/s 

de treball, empreses subcontractades, representació de les persones treballadores, etc.). Els 

objectius han de ser quantificables i tenir uns terminis d'aplicació. És en aquest punt on la 
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Representació Legal de les persones Treballadores (RLT) tenen la possibilitat de practicar un 

seguiment, negociació, reclamació i denúncia si ho consideren oportú. 

 Així mateix, el Pla ha de ser conegut per tots els treballadors i treballadores i aprovat per la 

direcció, sempre prèvia informació, consulta i participació dels delegats i delegades de prevenció 

(DDPP), i ha de tenir la signatura d'algun membre de la direcció. Entenem que els documents amb el 

logo del Servei de Prevenció Aliè (SPA) o del Servei de Prevenció Propi (SPP) O Mancomunat (SPM), o 

de la mateixa empresa que no estan signats per la direcció, no estan assumits per l'empresa. 

Per què hem de conèixer i analitzar el pla de prevenció? 

El coneixement dels processos productius és una informació molt valuosa. És un coneixement que 

no queda circumscrit a la PRL i també és pot utilitzar per a l'acció sindical. Per exemple, cada nova 

mesura organitzativa o tecnològica que disposa la direcció de l'empresa hauria de requerir 

l'adaptació del pla de prevenció. El pla de prevenció és un document viu, canviant. No està gravat 

en pedra. El mateix cal dir amb relació a l'avaluació de riscos i la planificació preventiva. 

El coneixement de l'estructura organitzativa també ens condueix cap a la presa de decisions, així 

com al coneixement de possibles externalitzacions d'activitat. Per tant, conèixer l'estructura 

organitzativa de l'empresa, que ha de guardar coherència amb la PRL, comporta conèixer qui 

decideix en relació a les mesures preventives que s'han d'executar. És a dir, saber com es fa la 

distribució i l'estructura dels costos de la prevenció i les mesures. Ser coneixedors de “Qui paga 

què?” ens permetrà saber on tenim el bloqueig o qui pot estar obstaculitzant l'avaluació dels riscos o 

la implantació de les mesures correctores. 

En el pla de prevenció podrem veure també l'estructura específica de la prevenció de riscos. És en 

aquest punt on hauria de trobar-se la modalitat preventiva per la qual s'opta i sabrem si existeix 

servei de prevenció propi o aliè, o tots dos, i quines avaluacions de riscos ha de realitzar un i l’altre. 

En definitiva, mitjançant l'acció sindical en PRL i la posada en pràctica del dret de participació i 

consulta en prevenció, podrem arribar a conèixer l'organigrama de l'empresa. Un element en 

disputa permanent amb la direcció de l'empresa al que, des de la PRL, s'accedeix de ple dret. 

D'aquesta manera, podrem conèixer on hi ha altres centres de treball, de vegades no coneguts pels 

mateixos delegats i delegades, als efectes de que pugui haver una coordinació entre els 

representants dels diferents centres o, fins i tot, de cara a poder fer extensió. 
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En el pla de prevenció ha d'haver un ordre i visualitzar “qui” i “per què”, entenent que la distribució 

de les responsabilitats de cadascuna de les persones actores no pot ser la mateixa. Tots els 

integrants de l'empresa, des de gerència, passant pels o per les responsables de producció, 

supervisors o supervisores, comercials, persones treballadores, sindicalistes, etc. tenen un paper i 

unes activitats a desenvolupar en la PRL a l'empresa. No obstant això, no es pot confondre rols amb 

responsabilitat, perquè aquesta recau, per definició, en l'empresari o empresària, que és qui té la 

responsabilitat última.  

Altra informació que tindrem si coneixem el pla de prevenció: 

a) Recursos externs: Partint de l'estructura organitzativa de l'empresa descrita en el pla de 

prevenció (volum de treballadors i treballadores, centres de treball, etc.) i els objectius 

preventius, el concert o contracte amb el SPA, si existeix, hauria de recollir uns mínims de 

dedicació i d’activitats. Per exemple: Quin nombre d'hores seria raonable per nombre de 

treballadors i treballadores? És coherent tenir un Servei de Prevenció Propi (SPP) amb la 

contractació externa de serveis? Són suficients els recursos humans i materials?, etc. 

b) Formació per als diferents partícips de la PRL. La formació en PRL ha d'estar integrada en el 

pla de prevenció i, a la vegada, posseir entitat pròpia per la seva importància. Remarquem 

que Pla de Prevenció i Pla de Formació han d'estar signats per l'empresa. 

c) Recursos i responsabilitats. Es dóna la circumstància que, en ocasions, en els plans de 

prevenció se citen obligacions i tasques tant per als treballadors i treballadores, com per als 

DDPP, atribuint a aquests, sovint, responsabilitats que no es corresponen amb el que 

estableix la normativa. Per exemple, nomenant recurs preventiu a un delegat o delegada de 

prevenció, quan en realitat no posseeix cap capacitat executiva en el procés productiu i la 

dedicació és impracticable. Tals plantejaments han de desaparèixer dels plans de prevenció 

perquè estan fora de lloc. Responen a la pretensió de carregar en les esquenes dels delegats 

o delegades les pròpies deficiències de la PRL, així com el intent de "repartir" 

responsabilitats que corresponen, per definició, a la direcció de l’empresa. També s'ha 

d'examinar l'atribució de responsabilitats dels comandaments intermedis. Bé per excés 

(assignant-los responsabilitats que no poden complir),  bé per reduir les ostentacions de 

mèrits d’aquells comandaments intermedis que ignoren sistemàticament el seguiment de 

les mesures preventives, o fins i tot prenent decisions contràries a la prevenció.  

Per finalitzar, cal assenyalar que cal aplicar el punt de vista sindical amb relació a les nostres 

competències i facultats com a representants dels treballadors en el pla de prevenció.  
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⇒ Com apareix explicitada la nostra participació i interlocució?  

⇒ On? 

⇒ En la gestió preventiva, en els procediments, en les responsabilitats?  

⇒ Mitjançant quins mecanismes? 

⇒ Minorant o desenvolupant els mínims legals? 

3. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

Podríem dir que un servei de prevenció no és més que la manera d'organitzar els recursos tècnics 

necessaris per a dur endavant les activitats preventives en una empresa. Segons la llei, en 

determinades circumstàncies pot assumir personalment l’activitat preventiva o designar a persones 

treballadores amb la capacitació adequada. 

Cal insistir en el caràcter assessor dels serveis de prevenció. Tal i com recull l’article 31.2 de la LPRL, 

la seva funció és donar suport tècnic a les empreses, a les persones treballadores i a la 

Representació Legal de es persones Treballadores (RLT). 

 Els serveis de prevenció no són l'única alternativa per a l'empresari. Segons la llei, aquest pot en 

determinades circumstàncies assumir personalment l'activitat preventiva o designar per a això a 

persones treballadores adequadament capacitades. 

Per poder realitzar una òptima i eficaç acció sindical en salut laboral, donada la seva transversalitat i 

centralitat dins de les relacions laborals en les seves diferents manifestacions, cal conèixer i fer una 

reflexió sobre els límits, obligacions i activitats dels serveis de prevenció en les seves diferents 

modalitats preventives: 

A. Conèixer la modalitat preventiva que s'assumeix en les nostres empreses, sol·licitant còpia 

íntegra del pla de prevenció.  

B. Conèixer el contingut del concert de l'activitat preventiva en cas dels Servei de Prevenció 

Aliens (SPA), i el document de constitució del Servei de Prevenció Propi (SPP) o Servei de 

Prevenció Mancomunat (SPM). Per poder dirimir si es compleix amb les ràtios establertes 

(SPA i SPM) per normativa legal, tant pel que fa als mitjans humans, com materials hem de 

tenir en compte:  

⇒ Què es contracta?  

⇒ Per a què?  

⇒ Amb quins mitjans humans i materials?  



 9 Pla de prevenció, avaluacions de riscos i els serveis de prevenció 

⇒ Així com també, si aquests documents es cenyeixen a la política preventiva de l'empresa, 

establerta en el pla de prevenció. 

 

C. Conèixer les diferents especialitats preventives de caràcter tècnic i l'especialitat mèdica de 

la vigilància de la salut. No hem de confondre els serveis i potestats de la mútua a càrrec de 

quotes de la Seguretat Social, amb l'activitat mèdica preventiva de la vigilància de la salut. 

D. Per a valorar i fixar una estratègia sindical, així com els objectius a curt, mitjà i llarg termini, 

cal conèixer tot el que s’acaba de comentar.  

Canvis recents en els serveis de prevenció  

L’aprovació del Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, regulava el funcionament de les mútues com a 

serveis de prevenció, obligant-les a segregar-los, és a dir, a establir-los com a una empresa diferent a 

la mútua.  

A finals de desembre de 2014 es va aprovar la Llei 35/2014, coneguda com a Llei de les Mútues 

d'accidents. Aquesta llei comporta canvis molt importants en el mercat de la prevenció, atès que 

estableix l'obligació que les mútues venguin o liquidin els seus serveis de prevenció (Societats de 

Prevenció). Abans del 30 de juny del 2015, les mútues havien d'haver venut el 100% dels seus serveis 

de prevenció, o liquidar-los. 

Les modalitats preventives 

Les possibles modalitats preventives que pot adoptar una empresa són: 

⇒ Assumpció personal per l'empresari 

⇒ Treballador o Treballadora Designada 

⇒ Servei de Prevenció Aliè (SPA) 

⇒ Servei de Prevenció Propi (SPP) 

⇒ Servei de Prevenció Mancomunat (SPM) 

1. Assumpció personal per l'empresari 

a) Quan es tracti d'empreses de fins a deu persones treballadores, o tractant-se d'empreses que 

ocupi fins vint treballadors i treballadores, disposi d'un únic centre de treball i l'empresari 

sempre estigui en el mateix centre. 
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b) Que les activitats desenvolupades a l'empresa no estiguin considerades de risc especial a 

l’Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP). 

c) L'assumpció pot ser de totes les especialitats a excepció de la Vigilància de la Salut. 

Què és l'annex I? 

Ens referim l’annex I del RD 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP), en 

el qual s'enumeren les activitats que, per les seves característiques i perillositat, requereixen una 

política de prevenció més rigorosa. Ex .: Nuclears,  Petroquímiques, Mines, Transport Ferroviari, etc. 

2. Treballador o treballadora designada (Coordinador/a de prevenció) 

a) L'empresari o empresària designarà una o diverses persones treballadores per a ocupar-se de 

l'activitat preventiva a l'empresa. 

b) Per al desenvolupament de l'activitat preventiva, els treballadors o treballadores designats i 

designades han de tenir la capacitat corresponent a les funcions a exercir, descrites en l’annex 

VI del RD 39/1997, contingut mínim del programa de formació. 

c) Aquesta modalitat preventiva no pot ser usada en les empreses de l'annex I. 

3. Servei de Prevenció Aliè (SPA) 

L'empresari o empresaria recorrerà als serveis de prevenció aliens quan concorrin els fets tipificats a 

l'article 16 del RSP: 

 Quan no sigui suficient la designació de persones treballadores.  

 Si no s’ha optat per un SPP o un SPM que assumeixi totes les especialitats preventives. 

 Per requeriment de l’Autoritat Laboral.  

 Els SPA han d’estar acreditats per l’Autoritat Laboral 

Les activitats preventives que desenvoluparan aquests serveis de prevenció aliens s’hauran de 

desglossar clarament en el concert de l'activitat preventiva, que és el document on s'haurà d’aclarir 

si l'especialitat preventiva es contractarà de forma parcial o si es contracta tota la disciplina. 
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¿Què ha de 

contenir el 

Concert de 

l'Activitat 

Preventiva? 

 

 Identificació de l'entitat especialitzada que actua com SPA. 

 Aspectes de l'activitat preventiva a desenvolupar. 

 Especialitats preventives concertades (Seguretat, Higiene, Ergonomia 

i Psicosociologia, Vigilància de la Salut). 

 Durada del contracte. 

 Condicions econòmiques. 

 Àmbit d’aplicació, incloent-hi els centres i persones treballadores 

coberts pel concert. 

Quina altra documentació ha de generar el SPA? 

 Memòria del servei de prevenció aliè segons els criteris Ordre TIN/2504/2010, de 20 de 

setembre, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 

s'aprova el RSP. 

 A més dels informes d'avaluació, valoració i consultes realitzats per part de la direcció de 

l'empresa i/o dels representants de les persones treballadores. 

4.- Servei de Prevenció Propi (SPP)  

L'empresari o empresària haurà de constituir un SPP quan es doni algun dels següents supòsits: 

⇒ Que es tracti d'empreses que comptin amb més de 500 treballadors o treballadores. 

⇒ Si es tracta d'empreses entre 250 i 500 persones treballadores que desenvolupin alguna de 

les activitats incloses en l'annex I del RD 39/1997. (Art. 14 RSP) 

El SPP ha de disposar, com a mínim de dues de les especialitats o disciplines preventives previstes a 

l'article 34 del RSP, que han de ser desenvolupades per experts amb la capacitació requerida per a 

les funcions a exercir, segons el que estableix el Capítol VI. Les activitats bàsiques de les especialitats 

assumides com a pròpies, no podran ser subcontractades amb un servei de prevenció aliè (com fer 

l’avaluació de riscos). 

Les 4 especialitats o disciplines en què està dividida la prevenció són: 

 Seguretat 

 Higiene 

 Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 

 Vigilància de la Salut 
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5.- Servei de Prevenció Mancomunat (SPM)  

Una sèrie d'empreses i/o centres de treball es poden associar per tenir un sol servei de prevenció 

mancomunat que haurà d'assumir 3 especialitats preventives com a mínim. Aquest serà considerat a 

tots els efectes com si fos un SPP, amb la particularitat que les especialitats preventives que 

assumeixin li seran d'aplicació els criteris establerts per als SPA, de manera que s'han de dotar dels 

mateixos recursos humans i materials que se'ls exigeix als SPA. 

En l'acord de constitució del servei de prevenció mancomunat, que s'haurà d'adoptar amb la 

consulta prèvia a la RLT de cadascuna de les empreses afectades en els termes que estableix l'article 

33 de la Llei 31/1995, o bé per negociació col·lectiva o mitjançant els acords recollits en l’article 83 

de l’Estatut dels Treballadors, han de constar expressament les condicions mínimes en què aquest 

servei de prevenció ha de desenvolupar-se. (Art. 21 RSP) 

D'altra banda les condicions en què l’esmenta’t servei de prevenció s'ha de desenvolupar s'han de 

debatre i, si s'escau, acordar, en el si de cada un dels comitès de seguretat i salut de les empreses 

afectades. (Art 39.1 a RSP) 

Així mateix, l'acord de constitució del servei de prevenció mancomunat s'ha de comunicar amb 

caràcter previ a l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals en el 

supòsit que aquesta constitució no hagi estat decidida en el marc de la negociació col·lectiva. 

Quina documentació ha de generar el SPP o SPM? 

 Memòria del servei de prevenció segons els criteris de l’Ordre TIN/2504/2010, de 20 de 

setembre, per la qual es desenvolupa el RSP. 

 A més dels informes d'avaluació, valoració i consultes realitzades per part de la Direcció 

de l'Empresa i/o de la RLT. 

 Planificació de l'activitat preventiva, segons el que estableix l'article 16 de la LPRL i 

Article 9 del RSP. 

L’auditoria del Servei de Prevenció 

Els serveis de prevenció propis i mancomunats, i qualsevol altra empresa en que així ho decideixi 

l’Autoritat Laboral o la ITSS, han de ser auditats. Aquesta auditoria s'ha de fer per primera vegada 

abans dels dotze mesos de la seva constitució. I haurà de tornar-se a realitzar als dos anys per a 

totes les empreses adscrites a l'annex I del RD 39/1997, i als quatre anys per a la resta d'empreses. 
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Això es podrà ampliar a dos anys en el supòsit que s'hagi acordat amb la RLT la modalitat 

organitzativa. (Art.30.4 RSP). 

Contingut de l’auditoria 
del Servei Prevenció 

 Dades generals de l'empresa auditada. 
 Identificació de l'empresa auditora i de l'equip auditor. 
 Objecte i abast de l'auditoria. 
 Data d'emissió. 
 Inici documentació o informació. 

Què s’ha d’auditar? 

 Política general de l'empresa i política de prevenció de riscos. 
 Pla de prevenció. 
 Avaluació de riscos laborals. 
 Si la metodologia ha estat l'adequada. 
 Si s'ha comptat amb la participació dels treballadors/as. 
 Si hi ha un control i seguiment dels riscos i si s'ha modificat i 

actualitzat l’avaluació de riscos. 
 Planificació de les activitats preventives. 

 

 

 

 

 

 

 

Les especialitats preventives  

Existeixen tres disciplines preventives de caràcter tècnic i una de caràcter mèdic. A continuació 

assenyalem els riscos dels quals s’ocupa cadascuna d’elles.  

 
 
 
 
 
 
 

L’auditoria ha de contemplar totes les empreses (en cas de SPM), centres de treball i 

persones treballadores cobertes pel SPP ó SPM. Per exemple, en un grup d’empreses 

amb un SPM, si es fa una auditoria per a cadascuna de les empreses, és molt habitual 

que inclogui la totalitat dels recursos humans i materials del SPM per a cadascuna de les 

empreses, amb un resultat de conformitat, quan si es divideixen pel conjunt de les 

empreses cobertes, el resultat seria de no conformitat. 
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Seguretat i salut. Avaluar i mesurar 
els riscos provocats per 

 Condicions de les màquines, equips i instal·lacions 
i la verificació del seu manteniment adequat. 

 Normativa de seguretat industrial. 
 Condicions generals dels llocs de treball, locals i  

les instal·lacions de servei i protecció. 
 Emergències i evacuació.  

Higiene Industrial. Avaluar i mesurar  
els riscos provocats per 

 Exposició a condicions extremes de temperatures. 
 Exposició a condicions extremes de sorolls. 
 Vibracions. 
 Exposicions a agents físics. 
 Exposicions a agents químics 
 Exposicions a agents biològics 

Ergonomia i Psicosociologia. Avaluar 
 i mesurar els riscos provocats per 

 Postures forçades 
 Manipulació manual de càrregues 
 Moviments repetitius. 
 Condicions ambientals que generen  

disconfort (temperatura, soroll, ventilació, CO2,  
il·luminació, etc.) 

 Riscos psicosocials. 

 
 

Vigilància de la Salut  

La vigilància de la salut inclou el conjunt d’activitats sanitàries que es realitzen a nivell individual i 

col·lectiu per a conèixer l’estat de salut de les persones treballadores en relació amb les condicions 

de treball. 

Els SPP i SPM, quan tinguin assumida la vigilància de la salut, només podran subcontractar serveis 

d'altres professionals o entitats, quan es requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran 

complexitat. 

Es consideraran activitats que requereixin coneixements especials o instal·lacions de gran 

complexitat, entre altres, les activitats de laboratoris com els clínics, microbiològics i d'higiene 

industrial (article 1 de l’Ordre TIN/2504/2010). 
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4. RECURS PREVENTIU: MENCIÓ ESPECIAL  

En primer lloc, és necessari destacar que la norma reguladora del Recurs Preventiu no realitza cap 

definició del mateix, i només contempla els supòsits d’aplicació, així com els requisits aplicables per 

cadascuna de les situacions contemplades. 

El que sí regula clarament és la figura del recurs preventiu com una mesura preventiva 

complementària, i en cap cas podrà ser utilitzada per l’empresari o empresària per substituir 

qualsevol mesura de prevenció o protecció que sigui preceptiva. Així, l’article 22.bis.10 del RSP 

assenyala que “L’aplicació d’allò previst en aquest article no eximeix a l’empresari del compliment de 

les restants obligacions que integren el seu deure de protecció dels treballadors, conforme a allò 

disposat en l’article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals”. 

a) Es podrà nomenar recurs preventiu amb presència en el centre de treball quan (Art.32.1 Bis 

LPRL): 

 Els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o 

simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

 Es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos 

o amb riscos especials. 

 La necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les condicions de treball 

detectades.  

b) Es consideren recursos preventius (Art.32.2 Bis LPRL): 

 Un o diverses persones treballadores designades de l'empresa. 

 Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 

 Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. 

 Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius, aquests hauran de 

col·laborar entre sí.  

c) Els recursos preventius hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans necessaris i 

ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent de 

romandre en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació que determini 

la seva presència. No obstant això, l'empresari o empresària podrà assignar la presència de 
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forma expressa a una o diverses persones treballadores de l'empresa que, sense formar part 

del servei de prevenció propi ni ser treballadors o treballadores designades, reuneixin els 

coneixements, la qualificació i l'experiència necessaris en les activitats o processos. 

Diferència entre Recurs Preventiu i l’Assignació de Presència d’una persona treballadora  

L’article 32.Bis.4 de la LPRL afegeix una figura diferent al Recurs Preventiu, i és l’Assignació de 

Presència, així “No obstant això el senyalat en els apartats anteriors, l’empresari podrà assignar la 

presència de forma expressa a un o varis treballadors de l’empresa que, sense formar part del servei 

de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixen els coneixements, la qualificació i 

l’experiència necessaris en les activitats o processos a que es refereix l’apartat 1 i comptin amb la 

formació preventiva corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic.  

En aquest supòsit, tals treballadors hauran de mantenir la necessària col·laboració amb els recursos 

preventius de l’empresari”. 

Així, hem de fer les següents consideracions al respecte: 

 L’única consideració que realitza la LPRL com a Recurs Preventiu, és la contemplada a 

l’article 32.Bis.2 LPRL, es a dir, treballadors i treballadores designats, tècnics del servei de 

prevenció propi (o mancomunat) i tècnics dels serveis de prevenció aliens. Cap altra persona 

treballadora de l’empresa pot ser Recurs Preventiu. 

 En canvi, l’article 32.Bis.4 de la LPRL contempla l’Assignació de Presència de treballadors o 

treballadores de l’empresa que estiguin contemplats en el supòsit de Recurs Preventiu, i 

senyala que aquesta assignació serà expressa i és en relació als treballadors i treballadores 

“...que sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats...”. En 

cap moment la norma reguladora contempla aquesta figura com a Recurs Preventiu. 

 També els requisits, segons la norma reguladora són diferents pels Recursos Preventius dels 

exigits per l’Assignació de Presència. 

 Per confirmar encara més aquest plantejament, el mateix apartat 4 de l’article 32.Bis de la 

LPRL regula de forma expressa “En aquest supòsit, tals treballadors hauran de mantenir la 

necessària col·laboració amb els recursos preventius de l’empresari”, per tant distingeix 

clarament una figura de l’altra.  
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Drets i garanties: Recursos Preventius i Assignació de Presència 

Recursos preventius 

Tenen les mateixes garanties que la RLT, segons l’article 30.4 de la LPRL, en relació als articles 56.4 i 

68, lletres a), b) y c) de l’Estatut dels Treballadors. 

Entre d’altres... 

Obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus o molt greus, i 

seran escoltats, a part de la persona interessada, el Comitè d’Empresa o restants delegats i 

delegades de personal. 

Prioritat de permanència en l’empresa o centre de treball respecte a la resta de treballadors i 

treballadores, en els supòsits de suspensió o extinció per causes tecnològiques o 

econòmiques. 

No ser acomiadat/da ni sancionat/da durant l’exercici de les seves funcions ni dintre de l’any 

següent a l’expiració del seu mandat, llevat en cas que aquesta es produeixi per revocació o 

dimissió, sempre que l’acomiadament es basi en l’acció de la persona treballadora en 

l’exercici de la seva representació, sense perjudici, per tant, d’allò establert a l’article 54. 

Tanmateix no podrà ser discriminat o discriminada en la seva promoció econòmica o 

professional en raó, precisament de la seva representació. 

En cas de ser acomiadat o acomiadada, l’opció entre indemnització i readmissió correspon a 

la persona treballadora. En cas de no efectuar l’opció, s’entendrà que ho fa per la readmissió. 

També tindrà dret als salaris de tramitació. 

 

Persones treballadores amb Assignació de Presència 

No tenen cap garantia ni dret dels contemplats a l’apartat anterior per als Recursos Preventius, no 

existint cap referència legal que reculli drets específics per aquests treballadors i treballadores en 

l’exercici específic de les funcions en l’Assignació de Presència. 

En aquest sentit, es va fer consulta per l’INSST (abans INSHT) a la Direcció General de Treball 

(Ministeri de Treball), en data de 27 de febrer de 2009, la qual manté que els assisteixen les 

mateixes garanties que als Treballadors i Treballadores Designades o als membres del Serveis de 

Prevenció Propis. 
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Responsabilitats jurídiques: Recursos Preventius i Assignació de Presència 

Les responsabilitats jurídiques són exactament les mateixes pels Recursos Preventius i per a les 

persones Treballadores amb Assignació de Presència, és a dir, són les mateixes que pot tenir 

qualsevol tècnic o tècnica de prevenció en l’àmbit laboral de la PRL, i en funció de possibles accions 

o omissions, podent ser aquestes corresponents a la jurisdicció civil, social i penal. 

Per què es confonen ambdues figures en la majoria d’empreses? 

Aquesta confusió, que moltes vegades és interessada, tant per a empreses com per a serveis de 

prevenció, es deu al contingut de la NTP 994 de l’INSST “El Recurs Preventiu”, on la mateixa, per 

error, equipara el Recurs Preventiu amb l’Assignació de Presència, mitjançant una errata on 

incorpora la denominació de Treballadors o Treballadores Assignades, figura que legalment no 

existeix, quan es referix a l’Assignació de Presència. Així, quan s’esgrimeixi aquesta NTP com a 

justificació per equiparar ambdues figures, hem de senyalar que la mateixa no té rang de norma 

legal, sinó només un plantejament teòric, i que en tot cas, el que és d’obligat compliment és la 

norma jurídica. 

Únicament, a la normativa aplicable, apareix una figura semblant, que és la de Treballador o 

Treballadora  Designada, però aquesta és una modalitat d’organització de l’empresa, diferent a la del 

Treballador o Treballadora amb Assignació de Presència, i al terme Treballador o Treballadora 

Assignada, figura que no existeix. 

Així, els Recursos Preventius i les persones Treballadores amb Assignació de Presència han de ser 

anomenats, en el primer cas, amb un acta de nomenament de Recurs Preventiu, i en el segon, amb 

un acta de nomenament de Treballador o Treballadora amb Assignació de Presència”. 

Em puc negar a l’Assignació de Presència per decisió unilateral de l’empresari? 

Les persones treballadores en general no es podran negar inicialment, però podran exercir el seu 

dret de denúncia o demanda ja que, si aquesta assignació, no es troba contemplada ni al seu 

contracte de treball, ni al conveni col·lectiu d’aplicació, en les funcions del seu lloc de treball 

(categoria, grup o nivell professional), l’empresa no les podrà obligar, tenint en compte les possibles 

conseqüències legals que es podran derivar en l’exercici d’aquestes funcions. 

Tanmateix, quan l’empresa passi a la signatura de la persona treballadora l’acceptació del 

nomenament, és recomanable que, si no està d’acord, no el signi, o bé que el signi com a no 

conforme. 
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És a dir, hem de diferenciar entre un nomenament realitzat de manera unilateral per l’empresa i la 

situació en la que es demana l’acceptació de la persona treballadora. 

Els delegats i delegades de prevenció es podran negar amb l’argument que són rols incompatibles, 

tal i com assenyala el Criteri Tècnic 83/2010 de la Inspecció de Treball.  

Pot l'empresa realitzar nomenaments d’Assignació de Presència de manera indiscriminada? 

No. Per nomenar un Treballador o una Treballadora amb Assignació de Presència, l'empresa ha 

hagut de: 

 Prèviament formar i capacitar a la persona treballadora. 

 Haver identificat en l'avaluació de riscos la necessitat. 

 El recurs no ha de fer altra funció que la vigilància. 

 Realitzar la consulta prèvia amb els delegats i delegades de prevenció. 

5. LES AVALUACIONS DE RISCOS 

L'avaluació de riscos (en endavant AR), com tota acció preventiva, es basa en els principis de 

l'activitat preventiva que assenyala l'article 15 de la LPRL: 

a) Evitar els riscos. 

b) Avaluar els riscos que no s’hagin pogut evitar. 

c) Combatre els riscos al seu origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 

treball, així com l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en 

particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 

factors ambientals en el treball. 

h)  Adoptar les mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions a les persones treballadores. 
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El plantejament d'aquests principis ens situa en la pregunta de si cal avaluar tots els riscos. 

Òbviament, la resposta és que NO. Únicament s’hauran d’avaluar aquells que no s'hagin pogut 

eliminar. Només quan no és possible evitar un risc, s'ha d'avaluar i combatre-ho en el seu origen.  

Un cas especial són els riscos psicosocials, que per ser intangibles i no identificables a simple vista, 

s'han d'aplicar mètodes vàlids que ens permeten identificar-los i avaluar-los amb metodologies, com 

per exemple, FPSICO o COPSOQ. 

És a dir, no s'han d'avaluar tots els riscos (alguns són evitables), però sí tota mena de riscos, també 

els psicosocials, com a obligació de l'empresari i empresària. És a dir, han d’estar avaluats tots els 

factors de risc presents a l’empresa (seguretat, higiene, ergonomia i psicosocials), això sí, desprès 

d’haver eliminat els riscos evitables. 

No són acceptables la majoria d’AR inicials (que acostumen a ser les úniques existents a l’empresa ja 

que no es fan les específiques que pertoquen) que només contemplen els riscos de seguretat però 

no els altres, o bé si els contemplen no es valoren amb mètodes específics, sinó que ho fan amb el 

mètode binari (probabilitat, severitat) que no és d’aplicació a la majoria de riscos que no siguin de 

seguretat. 

Un dels problemes més habituals a les AR, és que es tendeix a avaluar-ho tot, sense aplicar mesures 

prèvies per a aquells que són evitables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és l'avaluació de riscos? 

L’ article 3.1 del RSP diu textualment: 

Actuació sindical... 

 Proposar mesures per a riscos que es poden evitar. La negativa de l'empresa ha 

d'estar motivada. 

 Exigir informació sobre quines activitats s'han realitzat per a eliminar riscos, 

concretant les mesures i els riscos. 

 Si hi ha activitats d'aquest tipus que desconeixíem, exigir consulta prèvia. 

 Exigir informació i consulta prèvia en relació a mètodes i procediments d'AR, així 

com a la planificació de mesures. 
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L'avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud d'aquells riscos que no hagin 

pogut evitar-se, obtenint la informació necessària perquè l'empresari o empresària estigui en 

condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i, en 

tal cas, sobre el tipus de mesures que s'han d'adoptar. 

Per tant, és un procés ordenat de recollida d'informacions per a identificar situacions de risc en el 

treball, valorar la seva importància, causes i conseqüències, i definir quines mesures són necessàries 

per minimitzar-los. 

L'AR valora el risc i conclou si és tolerable o greu, donant una magnitud al risc. I a partir d'aquí, es 

definiran les mesures preventives que s'hagin d'aplicar, en funció dels nivells de risc admissibles o 

tolerables per a la salut. 

És, juntament amb la planificació de l'activitat preventiva, un instrument essencial per a l'aplicació 

del pla de prevenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visió sindical de l’avaluació de riscos 

 És una part de tota la prevenció que ha de fer l'empresa. És un mitjà necessari, no és la 

finalitat, la qual és eliminar els riscos o reduir-los a nivells tolerables, per protegir 

eficaçment la salut de les persones. 

 Tota AR s'ha de traduir en una planificació preventiva, amb els requisits que després 

veurem. Una AR sense mesures, seria com un diagnòstic sense tractament. 

 L’AR ha de permetre a l'empresa prendre decisions sobre aquestes mesures 

preventives a aplicar. Com comentarem després, la majoria d’AR genèriques, on es 

conclou que hi ha riscos gairebé sempre tolerables o moderats, solen incorporar un 

component d'ambigüitat (no s'especifica on és el risc, donen recomanacions molt 

genèriques, etc.) per a dificultar la presa de decisions pel que fa a determinar mesures 

concretes. 

 L’aplicació incorrecte del mètode o procediment d'avaluació, acostuma a minimitzar la 

gravetat del risc, la qual cosa portarà a la conclusió que pràcticament no cal fer 

prevenció, no cal aplicar mesures. Alhora és el primer pas per derivar els danys a la 

salut al sistema públic “no reconèixer el risc”. 

 L’avaluació de riscos és essencial per canviar i millorar les condicions de treball que és 

el nostre objectiu com a sindicat de classe. 
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Quan s’avalua? 

Hi ha d'haver una AR inicial de tots els riscos laborals que no s'han pogut eliminar. Ja sabem que 

això no passa gairebé mai, després entrarem una mica més en això i veurem que la majoria són 

avaluacions genèriques. 

L'avaluació ha de fer-se de cadascun dels llocs de treball, que no és el mateix que de cadascun de les 

persones treballadores. 

L’avaluació de riscos s'ha d'actualitzar: 

 Quan canviïn les condicions de treball. 

 Quan hagin danys a la salut, per tant, és fonamental un control dels accidentes de 

treball  i malalties professionals, que ens facilitin còpia i informació sobre ells i que es 

realitzi la corresponent investigació amb la nostra participació. Si la investigació de 

l’accident conclou que es va produir per falta d'atenció de la persona treballadora no es 

revisarà l'AR, per tant, hem de controlar que no es responsabilitzi al treballador o la 

treballadora. 

 Quan s'introdueixin nous equips de treball, substàncies o preparats químics, noves 

tecnologies o la modificació de les condicions dels llocs de treball. 

 Quan s'incorpori un treballador o una treballadora amb característiques personals o 

estat biològic conegut que la facin especialment sensible a les condicions del lloc de 

treball. 

 En l’embaràs i/o en el període de lactància, s'ha d'avaluar específicament el lloc de 

treball.  

 Quan així ho indiquin les activitats de seguiment i control de l'eficàcia de les mesures 

(per exemple, inspeccions visuals del centre de treball). 

 En funció dels resultats col·lectius, epidemiològics, de la vigilància de la salut. 

 Amb la periodicitat acordada entre RLT i l’empresa. 

 Què ha de contenir l'AR? Què ha de tenir en compte? Art. 4 del RSP 

 Tots els llocs de treball. No és el mateix que cadascuna de les persones. 

 Totes les instal·lacions. 
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 Les condicions de treball existents o previstes. Quan parlem de "condició de treball" ens 

referim a la definició de l’article 4 de la LPRL: qualsevol característica del treball que 

pugui perjudicar la salut (locals, màquines, equips, substàncies o productes químics, 

horaris, torns, procediments de treball, etc.) 

 Possibilitat que la persona treballadora que l'ocupi o el vagi a ocupar sigui especialment 

sensible. 

 Possibilitat que l'ocupi una embarassada o treballadora en període de lactància natural. 

És a dir, totes les AR inicials han d'estar fetes com si hi hagués una embarassada o en 

període de lactància al lloc de treball. No cal esperar a tenir un cas. 

El document de l’avaluació de riscos Art.7 del RSP 

L’AR ha d'incloure d’acord amb la Llei: 

 La identificació del lloc de treball. 

 El risc o riscos existents i la relació de persones treballadores afectades. 

 El resultat de l'avaluació i les mesures preventives procedents, tenint en compte el que 

estableix l'article 3 del RSP. 

 La referència dels criteris i procediments d'avaluació i dels mètodes de mesurament, 

anàlisi o assaig utilitzats, en els casos en què sigui aplicable allò que disposa l'apartat 3 

de l'article 5 del RSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importància de la descripció del lloc de treball 

És fonamental controlar la definició del lloc de treball i de les tasques i funcions que es 

realitzen. 

En moltes ocasions, com hem comentat, no s'identifica el lloc de treball. És molt habitual 

també que l'empresa oculti informació al servei de prevenció, sobretot quan és aliè. Per 

exemple: el cas d'un centre de treball amb una cisterna mescladora de pintures. Ningú 

havia explicat al tècnic del SPA com es realitzava la neteja d'aquesta màquina ni qui la feia. 

Per tant, aquesta tasca no es va avaluar ni es va revisar l'escala que s'utilitzava per a 

realitzar-la. Aquesta escala estava en molt males condicions i es va produir un accident de 

treball durant la neteja de la màquina. 

Serà tasca dels delegats i delegades de prevenció comprovar quina informació s'ha passat 

al SP sobre els llocs de treball, equips i màquines, conèixer i participar en la descripció del 

lloc de treball, etc. 
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Qui avalua? 

Tècnicament les AR les realitzen els tècnics o tècniques, normalment dins d'un servei de prevenció, 

però també podria ser una persona treballadora designada o un empresari o empresària assumint 

l'activitat preventiva (que tingui la formació necessària per fer-ho, corresponent a la de tècnic o 

tècnica de prevenció). En tot cas, han de ser personal tècnic competent amb la formació regulada 

per normativa. 

És habitual que lliurin les AR sense signatura de la persona tècnica, fins i tot sense el seu nom o 

identificació de qui l'ha fet. S'ha d'exigir aquesta signatura amb l'especialitat que té. 

Però la responsabilitat d'assumir aquesta avaluació és de l'empresari o empresària. De fet, l'article 

16. 2 a) de la LPRL indica: "L'empresari haurà de realitzar una avaluació inicial dels riscos ..." 

El servei de prevenció i el seu personal tècnic són, per tant, els que porten a terme l'avaluació, 

proposen mesures, però no els responsables d'aplicar-les ni els que decideixen els procediments. 

Segons la LPRL són assessors i assessores de l'empresa, i també de les persones treballadors i dels 

seus representants. 

Hem d'estar atents a aquesta funció com a assessors i assessores als delegats i delegades de 

prevenció. El personal tècnic té les mateixes garanties que tenen els delegats i delegades per 

funcionar amb objectivitat. Cal centrar sempre la interlocució amb representants de l'empresa i fugir 

d'extenses discussions tècniques apel·lant a la seva funció com d’assessorament i no d’interlocució. 

Cóm s’avalua? 

Hi ha diversos mètodes i tècniques per a realitzar l'AR, i és cert que en cada cas s'haurà de triar 

aquell o aquells que millor responguin al tipus de riscos existents al centre de treball. 

Com hem vist abans existeixen quatre disciplines preventives, tres d'elles tècniques. No serà el 

mateix avaluar la seguretat del treball d’una màquina, que una postura de treball per risc ergonòmic. 

En llenguatge planer, si volem mesurar el pes d'una càrrega no farem servir un metre. A més pot 

haver normativa específica o recomanacions tècniques que indiquin com avaluar i amb quins 

procediments. 

Cal distingir el mètode del procediment. Això és clar, per exemple en els psicosocials. El mètode, ja 

sigui FPSICO o COPSOQ-ISTAS, és el qüestionari, les condicions que marca el propi mètode i l'eina 
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que calcula els resultats. El procediment és com el fem servir: quan ho passem, en quins terminis, en 

paper o telemàticament, quin tipus d'informes volem fer, etc. 

És tan important el què? (mètode), com Quin ús es fa? (procediment). Fins i tot amb el millor 

mètode, per exemple usant COPSPQ-ISTAS en psicosocials, ens poden manipular els resultats si no 

participem en el procés.  

Tant per al mètode com per al procediment l’empresa ha de realitzar consulta prèvia amb els 

delegats i delegades de prevenció, que podran emetre informe en 15 dies i fer propostes. La 

negativa de l'empresa a adoptar aquestes propostes ha de ser motivada. 

Com no volem ser tècnics o tècniques sinó sindicalistes, l'important no és que dominem els mètodes 

d'avaluació, sinó que sapiguem que aquests mètodes i procediments han de tenir uns requisits. Per 

redactar informes i propostes sobre mètodes concrets recorrerem als tècnics i tècniques del sindicat. 

Aquests requisits són: (Art.5 del RSP). 

a) S'ha de fer a partir de la informació obtinguda sobre l'organització, característiques i 

complexitat del treball, sobre les matèries primeres i els equips de treball existents en 

l'empresa, i sobre l'estat de salut de les persones treballadores. Aquesta és la part de 

l'avaluació que ocupa gairebé la meitat de l'informe i que sol estar incompleta o amb 

informació errònia, com ja hem comentat. 

b) S’han d'identificar els perills i les persones treballadores exposades als mateixos. En moltes 

AR, no s'identifica quines persones treballadores estan exposades. 

c) La valoració del risc s'ha de fer amb criteris objectius segons els coneixements tècnics 

existents o consensuats amb les persones treballadores o amb la RLT, si existeix. 

d) Ha de permetre arribar a conclusions per evitar, controlar o reduir el risc. Una altra qüestió 

comuna en moltes avaluacions que veiem és que s'avalua amb criteris més subjectius que 

objectius, de manera que les mesures que proposa el servei de prevenció són molt generals. I 

l'empresa no desenvolupa una proposta de mesures concretes. 

e) Ha de tenir en compte la informació rebuda de les persones treballadores. 

f) Ha de donar confiança en el resultat. En cas de dubte, aplicar les mesures preventives més 

favorables des del punt de vista de la prevenció, no del cost econòmic. 

g) Com a norma general, l'avaluació ha d'incloure mesuraments o anàlisis concretes, 

mitjançant mètodes concrets. La LPRL només exceptua d’aquest requisit els casos en què els 
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riscos es puguin valorar a partir de la directa apreciació del tècnic o tècnica. Després veurem 

que així s’avaluen la majoria de riscos en les avaluacions inicials. 

h) Per a realitzar aquests mesuraments, si hi ha normativa concreta per aquest risc ha de 

complir-se. Si no existeix normativa específica, els mètodes que es facin servir, hauran d'estar 

recollits en normes europees, o en Guies o Protocols de l’INSST o de CC.AA., o en normes 

internacionals. O en absència de tot això, en entitats de reconegut prestigi o documents que 

descriguin concretament el procediment utilitzat. 

Això és el que passa amb els psicosocials, que no hi ha normativa concreta sobre aquests riscos, sinó 

que s’utilitza el mètode de l’INSST o el COPSOQ assumit per la Generalitat i documentat àmpliament. 

Per tant, els riscos ergonòmics, biològics, químics i psicosocials no es poden avaluar a partir de les 

meres impressions del tècnic, sinó que s’han d'utilitzar mètodes específics. 

A grans trets: 

 Per als riscos psicosocials, recomanem el COPSOQ-ISTAS, o acceptaríem FPSICO amb un 

acord de participació. 

 Per als riscos ergonòmics, tenim diferents mètodes segons la postura o moviment que 

es vulgui avaluar: RULA, REBA, OWAS, etc. 

 Per als riscos biològics i químics, caldrà prendre mostres amb aparells especials i portar-

les a un laboratori a analitzar-lo. 

En qualsevol cas, l'empresari o empresària ha d'informar i fer consulta prèvia als delegats i delegades 

de prevenció sobre el mètode i el procediment d'avaluació, però el nostre objectiu ha de ser intentar 

consensuar-los. Aquest és l'escenari en el qual el delegat o delegada pot exercir la seva tasca de 

representació traslladant els punts de vista de les persones treballadores. 

6. LA PLANIFICACIÓ PREVENTIVA 

Un cop feta l'avaluació de riscos i en funció dels resultats obtinguts es procedirà a planificar l'acció 

preventiva per a implantar les mesures preventives. 

És habitual la confusió entre pla de prevenció, que ja hem vist què és, i aquesta planificació 

preventiva, que no és més que les mesures que l'empresa pensa aplicar davant riscos concrets per a 

eliminar-lo o disminuir-los. 
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Les mesures preventives dependran de la magnitud del risc i del nombre de treballadors i 

treballadores exposades als mateixos (Art.8 del RSP), i ha d'incloure (Art.9 del RSP): 

⇒ Mitjans humans i materials necessaris. 

⇒ Recursos econòmics. 

⇒ Mesures d'emergència. 

⇒ Vigilància de la salut. 

⇒ Informació i formació. 

⇒ Planificada per a un període determinat, terminis concrets d’inici i fi, responsables, fases, 

prioritats. Si és superior a un any es podrà recollir en un programa anual d'activitats. 

⇒ Activitats de control i seguiment periòdic. 

⇒ Signada per l’empresari o empresària. 

⇒ L'empresa ha d'assegurar l'execució de la planificació. 

Si recordem els principis de l'activitat preventiva, cal tenir en compte que s'han de prioritzar les 

mesures que incideixen en l'origen del risc i les mesures col·lectives a les individuals. Per exemple, 

davant una màquina que fa soroll, primer caldria valorar el canvi de màquina o realitzar una 

reparació o manteniment de la mateixa. Si això no és possible des d’un punt de vista tècnic, es 

valorarà aïllar la màquina perquè el soroll no arribi a les persones treballadores. Només quan tot 

això no sigui possible, s’utilitzaran mesures de protecció individual, com els Equips de Protecció 

Individual (EPI). 

A més, les mesures preventives han de ser eficaces davant del risc, ja que l'article 14 de la LPRL 

indica: “Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el 

treball”.  

Aquest és un element que sovint oblidem: si podem demostrar o generar dubta en relació al fet 

que les mesures adoptades per l'empresa no serveixen per a eliminar o minimitzar suficientment 

els riscos avaluats, podrem argumentar que aquesta planificació incompleix la normativa. 

Lamentablement, sovint es demostra la manca d’eficàcia perquè ocorren accidents de treball o 

incidents. Però no hem d'esperar que aquests ocorrin, la nostra acció sindical també consisteix en 

forçar a l'empresa a fer un seguiment d'aquestes mesures. 

De fet, com hem vist l'empresa també ha de planificar les activitats de seguiment i control sobre el 

funcionament de les mesures, entre elles la vigilància de la salut. L'objectiu és precisament 
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comprovar que les mesures funcionen i l'acció en PRL inclou un seguiment permanent de 

conformitat amb l’article 16 de la LPRL: 

“L'empresari ha d'assegurar l'efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació, 

efectuant per a això un seguiment continu de la mateixa”. 

El control sindical en l’avaluació de riscos 

La pràctica habitual és que les empreses fan les AR inicials utilitzant un únic mètode d'avaluació per 

a tot tipus de riscos. Apliquen diferents variants d'un mètode que es diu FINE (o mètode binari) i que 

fonamentalment "mesura" (per dir-ho d'alguna manera) els riscos en funció de la probabilitat que 

ocorrin o es manifestin, i la gravetat del dany. 

  Conseqüències 

  Lleugerament 

nociu (LN) 

Nociu (N) Extremadament 

Nociu (EN) 

Probabilitat 

Baixa 

(B) 

Risc Trivial (T) Risc Tolerable 

(TO) 

Risc Moderat 

(MO) 

Mitjana 

(M) 

Risc Tolerable 

(TO) 

Risc Moderat 

(MO) 

Risc important 

(I) 

Alta (A) Risc Moderat 

(MO) 

Risc important 

(I) 

Risc intolerable 

(IN) 

Exemple de mètode utilitzat en la majoria d’AR inicials 

Habitualment aquesta metodologia l'apliquen per a tots els riscos de seguretat i també per als riscos 

ergonòmics, psicosocials i biològics o químics. 

Les avaluacions específiques amb mètodes correctes no solen existir i quan existeixen és perquè les 

impulsen i sol·liciten els delegats i delegades de prevenció. 

Aquesta és potser la primera manera amb la que les empreses deriven els danys al Sistema Públic, 

forma part de la seva estratègia per a ocultar els danys: quan no existeix el risc en l'AR, difícilment la 

mútua reconeixerà l’origen laboral d’un dany a la salut.  
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És a dir, l'estratègia d'ocultació de danys s'inicia destinant pocs recursos a la prevenció. En moltes 

ocasions, l'empresa decideix comprar el "pack barat de la prevenció" al servei de prevenció aliè. I 

d’altres ocasions, condiciona al tècnic o tècnica del servei de prevenció propi o servei de prevenció 

aliè ocultant-li informació. 

En definitiva, la representació legal de les persones treballadores acostuma a trobar-se, quan inicia 

la seva activitat en salut laboral, amb una AR inicial molt genèrica que a l'empresa li serveix per a 

"salvar la papereta". L’empresa podrà dir que ha valorat tots els riscos però evidentment incompleix 

la normativa en no haver utilitzat mètodes i procediments adequats. 

Acostuma a haver bastants riscos sense controlar, alguns més greus que altres. L'origen està en la 

manca de recursos i en la voluntat de tenir una prevenció merament documentalista. 

El més normal és que els delegats i delegades vulguin intervenir en totes aquestes qüestions a la 

vegada. Però abans de demanar que s’avaluïn tots els riscos i que es faci una avaluació específica en 

ergonomia, psicosocials i productes químics, per exemple, és important definir objectius i prioritats 

sindicals. Seran aquests objectius i prioritats els que ens diran en quin ordre i a quin ritme anem 

plantejant els temes a l'empresa. 

La salut laboral és un dels escenaris en els quals el delegat o delegada pot exercir en profunditat el 

seu paper a l'hora de representar les persones treballadors. L'empresa està obligada a facilitar als 

delegats i delegades de prevenció tota la informació necessària perquè puguin exercir les seves 

funcions sobre qualsevol qüestió que pugui afectar la salut de les persones treballadores. 

La Secció Sindical, no únicament els delegats i delegades, han de realitzar un pla de treball per 

establir els problemes i prioritats on volen intervenir segons el temps que falti de mandat, els 

recursos, els conflictes pendents, el nombre d'hores sindicals i de delegats o delegades, etc. 

En funció dels recursos disponibles, pot ser que no sigui viable durant un mandat, per exemple, dur a 

terme una AR ergonòmica específica i implantar les seves mesures preventives de tots els llocs de 

treball i, al mateix temps, fer l'avaluació psicosocial. 
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Control sindical en les avaluacions de riscos 

 Proposar i/o sol·licitar mesures per a eliminar riscos. 

 Exigir informació i consulta sobre les funcions i definicions de llocs de treball, i 

sobre les activitats dirigides a eliminar riscos, el mètode i procediment d’AR  i la 

planificació preventiva. 

 Dret de participació i de fer propostes. Resposta negativa motivada per part de 

l’empresa. 

 Acompanyar el tècnic o tècnica per a: 

 Comprovar que els aparells que s'utilitzen (luxòmetre, sonòmetre, etc.) tenen 

certificat de calibratge. 

 Garantir que es té en compte l'opinió de les persones treballadores. 

 Comprovar que les màquines, sortides d'emergència, extintors, etc., estan en 

les condicions recollides en l'AR. 

 Participar directament informant al tècnic o tècnica dels problemes que hi ha. 

 Seguiment i control de la planificació preventiva. Especial atenció a períodes en 

què es realitzen els pressupostos per a pressionar l'empresa a incloure mesures i 

activitats preventives. 

 Integrar la salut laboral en la resta de l'acció sindical. Els objectius i estratègies 

sindicals han de ser debatuts i decidits en l’àmbit de Secció Sindical o Comitè 

d’empresa 

Per a qualsevol intervenció sindical en relació al que expliquem en aquest fullet informatiu, 

recomanem que et posis en contacte amb la teva Federació o Territori. 

Pots trobar més eines en salut laboral en la web:  

https://www.ccoo.cat/aspnet/salut_laboral.aspx 
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