
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 té l’objectiu de facilitar l’exercici de les vostres competències en la vigilància i el 
control de l’activitat preventiva de l’empresa, en concret, a través dels resultats i la informació que ofereix el document 
obligatori de l’auditoria externa periòdica, en aquelles empreses que assumeixen les activitats preventives, totalment 
o parcialment, amb recursos propis (assumpció personal per l’empresariat, designació de persones treballadores, servei 
de prevenció propi o mancomunat).
Per a més informació, consulteu el nostre full informatiu “Com s’organitza la prevenció a l’empresa? Serveis de 
prevenció”.

Referència 
legal Contingut Marca

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

d’informació, per ser informació contradictòria…)

Informe 
d’auditoria
Article 31 de 
l’RD 39/1997

 

1.	 El	document	d’auditoria	identifica	la	persona	o	
entitat	auditora	i/o	l’equip	auditor?

2.	 En	el	document	s’identifica	clarament	l’empresa	
auditada?

3.	 El	document	conté	l’objecte	i	l’abast	de	l’auditoria?

4.	 El	document	té	una	data	d’emissió	de	l’informe	
d’auditoria?

5.	 L’informe	reflecteix	la	documentació	que	ha	servit	
de	base	per	a	l’auditoria,	inclosa	la	informació	
rebuda	dels	representants	de	les	persones	
treballadores?

6.	 El	document	d’auditoria	descriu	de	manera	
sintetitzada	la	metodologia	emprada	per	fer	
l’auditoria	mitjançant	la	identificació	de	les	
normes	tècniques	utilitzades?

7.	 El	document	descriu	els	diferents	elements	
auditats,	així	com	el	resultat	de	l’auditoria	en	
relació	amb	cadascun?
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8.	 El	document	conté	les	conclusions	sobre	l’eficàcia	
del	sistema	de	prevenció	i	sobre	el	compliment	
per	part	de	l’empresa	de	les	obligacions	establer-
tes	a	la	normativa	de	prevenció	de	riscos	laborals?

9.	 El	document	disposa	de	la	signatura	del	
responsable	de	la	persona	o	entitat	auditora?

10.	Us	han	facilitat	còpia	íntegra	del	document	final	
d’auditoria	i	no	del	document	de	preauditoria,	el	
qual	no	té	valor	legal?

Elements 
del sistema 
preventiu 
que cal 
analitzar
Article 30 de 
l’RD 39/1997

11.	 S’han	analitzat	i	verificat	els	següents	elements...
a)	Pla	de	prevenció?

b)	Els	mètodes,	procediments	i	resultats	de	
l’avaluació	de	riscos,	i	se	n’ha	determinat	la	
idoneïtat?

c)	La	idoneïtat	de	la	planificació	de	les	activitats	
preventives	resultants	de	l’avaluació?

d)	La	suficiència	dels	mitjans	i	recursos	disponibles?

Autorització
Article 28  de 
l’RD 39/1997

12.	Has	comprovat	que	l’entitat	o	la	persona	auditora	
estan	acreditades	i	autoritzades	per	l’autoritat	
laboral	i	que	apareix	en	el	registre	públic	d’entitats	
especialitzades	acreditades?

NOTES EXPLICATIVES:

1. Què és l’auditoria del sistema de prevenció?

El	Reial	decret	39/1997,	de	17	de	gener,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	dels	
serveis	de	prevenció	(RSP),	en	l’article	30,	recull	que:
“1.	 L’auditoria	 és	 un	 instrument de gestió que persegueix reflectir la 
imatge fidel del sistema de prevenció de riscos laborals de l’empresa, 
valorant	la	seva	eficàcia	i	detectant	les	deficiències	que	puguin	donar	lloc	a	
incompliments	de	la	normativa	vigent	per	permetre	l’adopció	de	decisions	
adreçades	al	seu	perfeccionament	i	millora.”
“2.	Per	al	compliment	del	que	assenyala	l’apartat	anterior,	l’auditoria	ha de 
portar a terme una anàlisi sistemàtica,	documentada	i	objectiva	del	sis-
tema	de	prevenció.”

Els	resultats	de	l’auditoria	han	de	quedar	reflectits	en	un	informe	que	l’em-
presa	auditada	ha	de	mantenir	a	disposició	de	l’autoritat	 laboral	compe-
tent	i	dels	representants	de	les	persones	treballadores	(article	31	de	l’RSP).
Podríem	dir	que	l’auditoria	és	el	document	amb	valor	legal	que	ha	d’arribar	
a	 conclusions	 sobre	 la	 idoneïtat	 i	 la	 suficiència	del	 sistema	preventiu	de	
l’empresa.
Només	poden	 realitzar	aquesta	auditoria	 les	entitats	acreditades	 i	 regis-
trades	per	l’autoritat	laboral,	d’acord	amb	els	requisits	regulats	normativa-
ment	per	obtenir	aquesta	autorització.	
És	important	no	confondre	l’auditoria	legal	amb	l’auditoria	ISO	45001,	so-
bre	seguretat	i	salut	en	el	treball,	que	és	una	certificació	voluntària	basada	
en	una	norma	internacional,	però	que	no	es	correspon	amb	l’auditoria	i	els	
requisits	inclosos	en	la	normativa	preventiva	d’obligat	compliment.
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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. Quines empreses han de passar per una auditoria 
externa del sistema de prevenció?

L’article	 29	de	 l’RSP	 indica	que	 “les	 empreses	que	no	hagin	 concertat	 el	
servei	de	prevenció	amb	una	entitat	especialitzada	han	de	sotmetre	el	seu	
sistema	de	prevenció	al	control	d’una	auditoria	o	avaluació	externa”.	
Així	mateix,	 les	 empreses	 que	 duguin	 a	 terme	 les	 activitats	 preventives	
amb	recursos	propis	i	aliens	han	de	sotmetre	el	seu	sistema	de	prevenció	al	
control	d’una	auditoria	o	avaluació	externa	en	els	termes	que	preveu	l’arti-
cle	31	bis	del	mateix	reial	decret.	

3. Amb quina periodicitat ho han de fer?

Segons	l’article	30.4	de	l’RSP	“la	primera	auditoria	del	sistema	de	prevenció	
de	l’empresa	s’ha	d’efectuar	dins	els	dotze	mesos	següents	al	moment	en	
què	es	disposi	de	la	planificació	de	l’activitat	preventiva”.	
L’auditoria	s’ha	de	repetir	cada	quatre	anys,	excepte	per	a	les	empreses	que	
realitzen	activitats	 incloses	en	 l’annex	 I	del	mateix	 reial	decret	 (activitats	
d’especial	perillositat),	que	l’hauran	de	realitzar	cada	dos	anys.	
Cal	tenir	present	que	aquests	terminis	s’amplien	en	dos	anys	quan	la	mo-
dalitat	d’organització	preventiva	de	l’empresa	ha	estat	acordada	amb	els	
delegats	i	delegades	de	prevenció.
En	tot	cas,	l’auditoria	s’haurà	de	repetir	quan	ho	requereixi	l’autoritat	labo-
ral	(amb	un	informe	previ	de	la	Inspecció	de	Treball	o	dels	òrgans	tècnics	
de	la	comunitat	autònoma).	

4. Drets d’informació, consulta i participació

L’empresa	ha	de	permetre	la	participació	de	les	persones	treballadores	en	
l’auditoria	i,	per	tant,	a	les	empreses	on	hi	ha	delegats	i	delegades	de	pre-
venció,	 l’empresa	els	haurà	de	consultar	 la	 realització	de	 l’auditoria,	per-
metent	que	facin	propostes	i	que	hi	participin.	És	important	controlar	que	
l’informe	d’auditoria	contingui	informació	veraç	i	real,	sense	que	hi	pugui	
haver	falsedats,	tal	com	assenyala	la	normativa	(article	31.3	de	l’RSP).
Davant	 la	 realització	d’aquesta	auditoria,	 com	a	delegades	 i	delegats	de	
prevenció	teniu	dret	a:
1. Disposar	 d’informació prèvia	 sobre	 quina	 serà	 l’empresa	 auditora,	

quin	procediment	portarà	 a	 terme	 i	 amb	quins	 criteris	 o	 les	 normes	
tècniques	que	tindrà	en	compte,	etc.

2. Poder contrastar amb l’empresa auditora la informació	sobre	la	do-
cumentació	següent:	avaluació	de	riscos,	planificació	de	l’activitat	pre-
ventiva	i	altres	informacions	que	sigui	necessari	facilitar	per	a	l’audito-
ria.	És	per	això	que	és	moment	de	posar	en	coneixement	de	la	persona	
auditora	tota	aquella	informació	sobre	la	vostra	visió	de	l’activitat	pre-
ventiva	que	desenvolupa	l’empresa.

3. Comprovar que no hi ha cap tipus de relació comercial entre l’em-
presa	auditora	i	la	vostra	empresa,	més	enllà	de	la	pròpia	de	l’auditoria,	
i	verificar-ne	la	imparcialitat	en	el	resultat.

4. Disposar	de	còpia íntegra de l’informe d’auditoria.
5. Fer seguiment de totes les mesures o no conformitats i participar 

en	la	planificació	de	com	i	quan	es	resoldran. 
6. Recórrer	a	l’autoritat	laboral	o	a	la	Inspecció de Treball	si	el	contingut	

de	l’auditoria	no	és	veraç.	En	tot	cas,	convé	consultar	prèviament	la	vos-
tra	federació	o	unió	territorial.
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