
amb el suport de:

El cicle preventiu inclou: l’avaluació dels riscos (inicial, periòdica o ocasional); la planificació de les mesures i les 
activitats preventives; la seva execució; i el seguiment planificat de la seva eficàcia, a través d’inspeccions periòdiques, 
la investigació dels danys a la salut produïts, i la vigilància de la salut. 
A continuació us presentem una llista de verificació, en la qual es recull de manera resumida els elements mínims que 
ha de contenir una avaluació de riscos inicial de cadascun dels llocs de treball i la planificació de mesures preventives.
Us recomanem que contrasteu aquesta plantilla de verificació amb la documentació que l’empresa us ha presentat com 
a avaluació de riscos (AR) i així pugueu valorar-ne la idoneïtat respecte de la normativa de prevenció que ho regula: la 
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL) i el Reial decret 39/1997 pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. 

1 NE: no escau

Referència 
legal Contingut Marca

SÍ/ NO/ NE1
Observacions: aspectes que cal destacar (per deficiència, per manca 

d’informació, per ser informació contradictòria…)

Avaulació de 
riscos (AR)
Art. 16 LPRL
Art. del 3 al 7 
RD 39/1997

 

1. El document presentat per l’empresa és una AR 
generalista o específica per a cada tipus de risc?

(Clarificar quins riscos s’han avaluat de manera específica).

2. El document té data d’elaboració?

3. L’AR està signada per la persona responsable de 
l’empresa? 

     Si és que “no”, especifiqueu a l’apartat observacions 
per quina persona està firmat el document.

(Recordeu que la normativa indica que és l’empresa qui ha d’avaluar i planificar l’activitat preven-
tiva. Per tant, aquests documents han de ser assumits per la direcció de l’empresa, malgrat que 
les activitats tècniques les desenvolupi un servei de prevenció, propi o aliè). 

4. S’identifica el tècnic o tècnica de prevenció que 
ha elaborat l’AR i la seva titulació? Ha signat el 
document?

5.  S’avaluen riscos que es poden evitar? (Recordeu que la normativa preventiva indica que els riscos evitables s’han d’eliminar, no cal 
avaluar-los).

6.  L’AR recull els següents elements…
a) Tots els llocs de treball?

b) El mètode o mètodes d’avaluació, el 
procediment, les estratègies de mesurament, si 
escau, i els criteris de valoració del risc?
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c) Una descripció exhaustiva de totes les tasques, 
matèries primeres, equips i eines que s’han d’uti-
litzar, i processos per dur a terme la tasca?

d) Tots els riscos existents a l’empresa i a cada lloc 
de treball?

(Si no hi ha descripció exhaustiva, l’AR ja no és de qualitat. És important la vostra acció sindical 
per contrastar informació).

e) La relació de persones treballadores exposades a 
cada factor de risc?

f) Els riscos específics per a l’embaràs i la lactància 
natural? (Amb independència que el lloc de 
treball estigui o no ocupat per dones.)

g) S’ha tingut en compte la possibilitat que el lloc 
de treball pugui ser ocupat per treballadors i 
treballadores especialment sensibles (art. 25 
LPRL) o menors d’edat (art. 27 LPRL)?

h) La coordinació amb les empreses contractes 
i subcontractes i persones treballadores 
autònomes?

i) La proposta de mesures preventives per a cada 
risc?

j) Els resultats de l’avaluació s’expressen en clau de 
magnitud del risc?

(És important per prioritzar la intervenció preventiva).

7. La direcció de l’empresa ha fet la consulta prèvia 
als delegats i les delegades de prevenció respecte 
del mètode i el procediment d’avaluació?

8. Els delegats i delegades de prevenció han pogut 
participar en l’AR?
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Planificació 
de mesures 
de prevenció 
(PMM) 
derivades de 
l’AR 
Art. 15 i 16 LPRL
Art. 8 i 9 RD 
39/1997 

9. La PMM està annexada a l’avaluació de riscos? (És freqüent veure per separat ambdós documents, AR i planificació de mesures preventives deri-
vades de l’AR, o només lliuren la part d’AR, sense planificació).

10. La PMM recull i planifica cada activitat preventiva?

11. S’estableixen terminis i fases per dur-la a terme? 

12. Té assignada una persona responsable de 
l’empresa per a dur-la a terme (direcció de 
l’empresa, comandament intermedi…)?

13. Té assignats els recursos humans i materials 
necessaris per a la seva execució? 

(Pressupost, persones responsables per dur a terme la mesura preventiva, etc.).

14. Les mesures preventives actuen sobre l’origen del 
risc?

15. S’anteposen les mesures col·lectives a les 
individuals? 

16. S’inclouen mesures preventives específiques per a:
a) Dones embarassades o en període de lactància 

natural.

b) Treballadors i treballadores especialment 
sensibles?

17. S’identifiquen i es planifiquen les activitats 
preventives destinades al seguiment de l’eficàcia 
de les mesures preventives?

NOTES EXPLICATIVES:

1. Què és l’avaluació de riscos laborals?

L’article 3 del Reial decret 39/1997 diu: 
“1. L’avaluació dels riscos laborals és el procés adreçat a estimar la magnitud 
dels riscos que no s’hagin pogut evitar per obtenir la informació necessària 
perquè l’empresari o empresària estigui en condicions de prendre una 
decisió adequada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, 
en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s’hagin d’adoptar. 
En cas que de l’avaluació duta a terme es desprengui la necessitat d’adop-
tar mesures preventives, s’han de posar clarament de manifest les situa-
cions en què calgui: 

a) Eliminar o reduir el risc mitjançant mesures de protecció en l’origen, 
organitzatives, de protecció col·lectiva, de protecció individual o de for-
mació i informació als treballadors i treballadores.

b) Controlar periòdicament les condicions, l’organització i els mèto-
des de treball i l’estat de salut dels treballadors i treballadores.

2. D’acord amb el que preveu l’article 33 de la Llei de prevenció de riscos la-
borals, l’empresari o empresària ha de consultar els representants dels 
treballadors i treballadores, o els mateixos treballadors en absència de re-
presentants, sobre el procediment d’avaluació que cal emprar a l’empresa o 
al centre de treball.”
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PER A MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB 
L’ESTRUCTURA DE SALUT LABORAL DE LA VOSTRA FEDERACIÓ O UNIÓ TERRITORIAL. 

2. Contingut de l’avaluació de riscos

L’article 4 del mateix RD 39/1997 recull:
“1. L’avaluació inicial dels riscos que no s’hagin pogut evitar s’ha d’estendre 
a cadascun dels llocs de treball de l’empresa en què concorrin els riscos 
esmentats. A aquest efecte, cal tenir en compte:
a) Les condicions de treball existents o previstes, tal com les defineix 

l’apartat 7 de l’article 4 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
b) La possibilitat que el treballador o treballadora que l’ocupi o l’hagi 

d’ocupar sigui especialment sensible per les seves característiques 
personals o l’estat biològic conegut, a alguna de les condicions esmen-
tades.

En particular, als efectes del que disposa sobre l’avaluació de riscos l’article 
26.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, 
l’annex VII d’aquest reial decret inclou una llista no exhaustiva d’agents, 
procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la 
salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural, 
del fetus o de l’infant durant el període de lactància natural, en qualsevol 
activitat susceptible de presentar un risc específic d’exposició…”

3. Procediment de l’avaluació de riscos

Segons l’article 5 de l’RD 39/1997, el procediment d’avaluació ha de pro-
porcionar confiança en el seu resultat. En cas de dubte, s’han d’adoptar 
les mesures preventives més favorables des del punt de vista preventiu, no 
econòmic.
Ha d’incloure una anàlisi prèvia de la informació que es pugui obtenir so-
bre l’organització i les característiques del treball, les matèries primeres, 
els equips de treball i sobre l’estat de salut de les persones treballadores 
(vigilància de la salut). I ha de permetre la determinació dels elements peri-
llosos i la identificació dels treballadors i treballadores exposades, valorant 
el risc existent d’acord amb els criteris objectius de valoració, segons els co-
neixements tècnics existents, o consensuats amb els treballadors, de ma-
nera que es pugui arribar a conclusions per evitar o controlar i reduir el risc.

4. Revisió de l’avaluació de riscos

Tal com indica l’article 6 de l’RD 39/1997, l’avaluació s’ha de revisar quan es 
detectin danys a la salut de les persones treballadores (accidents de treball, 
malalties professionals, vigilància de la salut), quan les activitats de segui-
ment i control periòdic indiquin que les activitats preventives poden ser 
inadequades o insuficients, o quan ho indiqui alguna normativa específica 
per a aquell risc.
També es podrà pactar entre l’empresa i els representants de les persones 
treballadores una periodicitat concreta per a la revisió.

5. La planificació de l’activitat preventiva

D’acord amb l’article 9 de l’RD 39/1997 i l’article 16 de l’LPRL, ha de contenir:
• Els mitjans humans i materials necessaris, i els recursos econòmics 

que calen per portar a terme les mesures.
• Les mesures d’emergència i la vigilància de la salut.
• Les activitats per a la informació i la formació de les persones treba-

lladores en matèria preventiva.
• El fixament d’un període i dels terminis concrets, les fases i les priori-

tats per al seu desenvolupament.
• Les persones responsables de cada mesura preventiva.

L’empresari o empresària ha d’assegurar l’execució real de les mesures pla-
nificades i fer-ne un seguiment continu de l’eficàcia. 

LLISTA DE CONTROL: AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS 
I PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES - 4 desembre 2021

https://www.ccoo.cat/com-ens-organitzem/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

