
LLISTA DE CONTROL: PLA DE PREVENCIÓ - 1
desembre 2021

amb el suport de:

Com a delegades i delegats de prevenció teniu dret a participar en el sistema de gestió i la política de prevenció establerta a 
l’empresa, que s’inicia amb l’elaboració del pla de prevenció. 
El document que us presentem a continuació té l’objectiu de facilitar-vos, en les vostres competències de vigilància i 
control de l’activitat preventiva de l’empresa, una eina que us ajudi a valorar la qualitat del pla de prevenció de què disposa 
l’empresa i l’eficàcia de la seva gestió preventiva. Tot plegat, en compliment de la normativa 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. 
Per a més informació, consulteu el nostre full informatiu “Com s’organitza la prevenció a l’empresa? Serveis de prevenció”. 

Contingut Dades que desenvolupa el contingut Marca
SÍ/ NO/ NE1

Observacions: aspectes que cal destacar (per deficiència, per manca 
d’informació, per ser informació contradictòria…)

Identificació 
de l’empresa
D’acord amb 
els articles 2.1 
i 2.2.a de l’RD 
39/1997 

1. En el document, s’indica quina activitat productiva 
es desenvolupa al centre de treball? 

2. Si la resposta és “sí”, quina?

3. S’indica el nombre de centres de treball? Si la 
resposta és “sí”
a) Quants? 
b) Tipologia dels centres:

4. S’indica el nombre de treballadors/es a cada centre?
a) Si la resposta és “sí”, quants?

5. S’indica el nombre de treballadors/es especialment 
sensibles a determinats riscos (art. 25 LPRL): 
a) Si la resposta és “sí”
Quants?

6. El pla de prevenció està signat i assumit per la 
direcció de l’empresa? (art. 2.1 RD 39/1997)

1 NE: no escau

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/salutlaboral/fulls/AT2017-0108_serveis_prevencio.pdf
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Estructura 
organitzativa 
D’acord amb 
l’article 2.2.b 
de l’RD 39/1997

7. En el document s’identifiquen les funcions i les 
responsabilitats que assumeix cadascun dels nivells 
jeràrquics de l’empresa respecte de la prevenció de 
riscos laborals?

8. Les responsabilitats assignades a les persones 
treballadores són raonables i aquestes disposen 
dels mitjans per desenvolupar-les?

9. S’identifiquen els canals de comunicació que 
s’estableixen entre els diferents nivells jeràrquics 
amb relació a la prevenció de riscos laborals?

10. S’adjunten, com a documents annexos al 
document del Pla de Prevenció:
a) El Procediment de recerca d’accidents i 

malalties professionals? (art. 16.3 LPRL)

b) La Planificació de la vigilància de la salut, 
protocols d’aplicació? (art. 22 LPRL)

c) El  Procediment de protecció de treballadors/es 
especialment sensibles? (art. 25 LPRL)

d) El  Procediment de protecció de la treballadora 
embarassada i/o en lactància natural? (art. 26 
LPRL)

e) El Procediment de protecció de treballadors/es 
menors d’edat? (art. 27 LPRL)

f) El  Procediment de control del lliurament i 
el manteniment dels equips de protecció 
individual?

g) El  Protocol de coordinació d’activitats 
empresarials (si escau)? (art. 24 LPRL)

h) Pla d’emergència i evacuació?

i) Procediments de coordinació amb ETT? (art. 28 
LPRL)

j) Protocols COVID-19: pla de contingència?

k) Pla de formació en salut laboral?
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Organització 
de la 
prevenció 
a l’empresa 
i òrgans de 
representació 
D’acord amb 
l’article 2.2.d  de 
l’RD 39/1997 

11. El sistema de gestió de l’empresa es desenvolupa  
mitjançant (marqueu el que escaigui)…:
a) Assumpció personal per l’empresariat de 

l’activitat preventiva

(Indiqueu les modalitats preventives triades i els òrgans de representació existents.)

b) Designació de persones treballadores

c) Servei de prevenció propi 

d) Servei de prevenció mancomunat

e) Servei de prevenció aliè

12. Es reflecteix l’existència de comitè de seguretat 
i salut, si escau, i dels delegats i delegades de 
prevenció, així com les seves funcions?

Política, 
objectius i 
metes 
D’acord amb 
l’article 2.2.e  de 
l’RD 39/1997

13. Estan penjats en un lloc visible? 

14.. Són coneguts per tota la plantilla i els seus 
representants?

Recursos 
humans, 
tècnics, 
materials i 
econòmics 
D’acord amb 
l’article 2.2.e  de 
l’RD 39/1997

15. L’organigrama preventiu és conegut per tota la 
plantilla i està inclòs en el document? 

16. Com a representació legal de les persones 
treballadores, teniu accés al pressupost de 
l’activitat preventiva periòdicament?
a) Si és “sí”, amb quina periodicitat (anual, 

trimestral, etc.)?

17. L’avaluació de riscos està inclosa en el document 
del pla de prevenció?
a) Si s’ha contestat “sí”, quina és la data de la 

darrera actualització?
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Avaluació de 
riscos2 
Segons 
l’article 2.3 de 
l’RD 39/1997, 
l’avaluació 
de riscos i la 
planificació 
de l’activitat 
preventiva són 
els instruments 
essencials per 
a la gestió 
i l’aplicació 
del pla de 
prevenció 

18. A l’avaluació de riscos, hi ha una descripció de 
totes les tasques i procediments que es desenvolu-
pen per cadascun dels llocs de treball, incloent-hi 
les característiques tècniques, les matèries prime-
res i els equips de treball?

19. S’inclouen avaluacions específiques en el 
document del pla de prevenció?

Si s’ha contestat “sí”, marqueu el que escaigui: 
a) Risc químic

b) Risc biològic 

c) Risc psicosocial 

d) Risc ergonòmic

e) Soroll

f) Altres (especificar)

Planificació 
de l’activitat 
preventiva
Instrument 
essencial per 
a la gestió 
i l’aplicació 
del pla de 
prevenció de 
riscos laborals 
D’acord amb 
l’article 2.3 de 
l’RD 39/1997 

20. Està inclosa en el document del pla de prevenció 
la planificació de les mesures preventives? 

Instruments essencials per a la gestió i aplicació del Pla de prevenció de riscos laborals

Si s’ha contestat “sí”, estan complets cadascun dels 
apartats següents? 
a) Mesures preventives

b)  Data d’implantació, fases i prioritats (art. 9 RD 
39/1997)

c)  Persona o persones responsables (art. 9 RD 
39/1997)

d) Pressupost per implantar la mesura preventiva 
(art. 9 RD 39/1997)

2 Vegeu el document “Llista de control: avaluació de riscos i planificació de mesures preventives”. 

PER A MÉS INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT, POSEU-VOS EN CONTACTE AMB 
L’ESTRUCTURA DE SALUT LABORAL DE LA VOSTRA FEDERACIÓ O UNIÓ TERRITORIAL. 

https://www.ccoo.cat/com-ens-organitzem/

