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1. INTRODUCCIÓ
Des de fa anys constatem en la nostra experiència sindical greus dèficits pel que fa a la gestió preventiva
de les empreses, fet que es confirma també en l’informe sobre la situació de la gestió de la prevenció de
riscos laborals a les empreses i centres de treball de Catalunya, elaborat per l’Institut Català de Seguretat i
Salut Laboral (ICSSL) de la Generalitat1. El darrer informe, amb dades del 2019, ens presenta la imatge de la
baixíssima qualitat preventiva actual. Algunes conclusions que ens ofereix són:
1. Prop del 25 % de les empreses no disposen de pla de prevenció. Del 75 % que sí que el té elaborat,
només en un 26,1 % dels casos es tracta d’un pla específic adaptat a l’organització i a les
característiques concretes de l’empresa. En la resta de casos, es tracta de documents genèrics i
estàndards.
2. Encara existeix un 17 % d’empreses que no han adoptat cap de les modalitats d’organització
preventiva que recull la normativa.
3. Existeix una externalització generalitzada de la prevenció, en detriment d’una integració adequada,
tal com caldria en compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals. El 76 % de les
empreses disposen de manera exclusiva d’un servei de prevenció aliè (SPA), sense recursos interns.
4. En aquestes empreses que només tenen SPA, la mitjana d’hores de dedicació del personal tècnic
és d’unes 6,5 hores anuals per a cada empresa, tot i que la dedicació en el 50 % de les empreses no
supera les tres hores anuals de dedicació per part de l’SPA.
Dit d’una altra manera, el 50 % de les empreses que utilitzen els SPA per portar a terme l’activitat
preventiva tenen contractada una dedicació tècnica de menys de tres hores anuals, per atendre les
quatre especialitats preventives.
5. Un 18 % d’empreses no disposen de cap tipus d’avaluació de riscos laborals, i un 9,7 % més tenen
un document d’avaluació genèric o estàndard, no adaptat a l’activitat productiva ni a llocs de treball
concrets de l’empresa.
6. Entre el 72,3 % d’empreses que sí que han fet una avaluació de riscos a l’empresa, el percentatge
d’empreses que realitzen el procés sencer d’avaluació de riscos amb mètodes específics i amb
execució de mesures planificades varia en funció de la tipologia de risc:
• Per als riscos de seguretat, el 25,1 % de les empreses han completat aquest procés.
• En el cas dels riscos higiènics, només ho han fet el 14,2 %.
• Respecte dels riscos ergonòmics, l’11,4 %.
• I pel que fa als riscos psicosocials, només l’1,1 % de les empreses completen el procés preventiu.
7. Només un 16,5 % de les empreses tenen un protocol d’actuació per a l’embaràs o lactància natural.
A tall de conclusió, podem afirmar que som davant d’un model i d’una regulació en matèria de prevenció
de riscos laborals absolutament deficient, que permet a les empreses derivar fàcilment les activitats
preventives a recursos externs (serveis de prevenció aliens) que no coneixen prou bé les condicions
laborals concretes i, sovint, es limiten a realitzar una prevenció estàndard, mentre se sotmet les persones
treballadores a condicions de treball precàries, exposades a riscos laborals que no s’han controlat i

1
Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Departament d’Empresa i Treball. Generalitat de Catalunya. Informe sobre la Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2019. Juliol de 2021.
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que els generen problemes de salut, que massa vegades no són reconeguts com a accidents de treball
ni malalties professionals, ja que són amagats per les empreses i per les mútues col·laboradores de la
Seguretat Social.
Es deixa palès també que els controls i la intervenció pública per part de les administracions competents,
de l’àmbit laboral, de la Seguretat Social i sanitari, és absolutament deficient.
Davant d’aquest context d’escassíssima qualitat de les activitats preventives realitzades a les empreses,
la intervenció dels nostres delegats i delegades de prevenció, en una acció sindical conjunta amb la
secció sindical o el comitè d’empresa, és fonamental per a la millora de les condicions de treball i de la
protecció de la salut de la població treballadora.
En aquest full informatiu ens endinsem en les activitats preventives més estructurals i facilitem criteris
d’intervenció sindical per a la millora de la gestió i de la integració de les activitats preventives a les
empreses.

Per conèixer més a fons els dèficits del model preventiu actual i les propostes de
CCOO de Catalunya, consulteu el nostre Informe i les infografies elaborades per la
commemoració del 28 d’Abril del 2021.
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2. EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
El Pla de prevenció de riscos laborals (PRL) és l’eina que permet la integració de l’activitat preventiva a
l’empresa. És un document que ha d’assumir i aprovar la direcció de l’empresa, tot i que l’elabori amb
l’assessorament del servei de prevenció, i està obligada a tenir-lo redactat, sempre comptant amb la consulta
prèvia a delegats i delegades de prevenció (articles 36 i 39.1 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals).
La integració de l’activitat preventiva a l’empresa consisteix a assegurar que totes les activitats i decisions,
ja siguin productives o de serveis, que es fan al centre de treball, prevegin la prevenció de riscos laborals
des de qualsevol angle (abans d’introduir un nou producte en la producció, de comprar nous materials per a
l’empresa, de canviar horaris, etc).
El Pla de PRL ha d’estar a disposició de les autoritats laboral i sanitària, així com dels representants de les
persones treballadores, i ha de ser un document que es modifiqui i s’adapti als canvis que es puguin donar
a l’empresa.
El contingut d’aquest document pot ser variable, però la normativa situa uns continguts mínims. Aquests
continguts, d’acord amb l’article 2 de l’RD 39/1997, reglament dels serveis de prevenció (RSP), són els
següents:

CONTINGUTS MÍNIMS DEL PLA DE PRL
•

Identificació de l’empresa: activitat productiva, nombre i característiques dels centres de treball,
nombre de treballadors i treballadores, i les seves característiques rellevants en el PRL.

•

Estructura organitzativa: descripció i definició, responsabilitats i funcions de cadascun dels
components de l’estructura organitzativa en matèria preventiva, identificació dels canals de comunicació de què l’empresa ha disposat entre cadascun d’aquests nivells jeràrquics.

•

Organització productiva: descripció de l’organització de la producció de l’empresa, els processos tècnics, les pràctiques i els procediments organitzatius.

•

Organització preventiva: descripció de l’organització de la prevenció a l’empresa, modalitat preventiva escollida i definició de quins són els òrgans de representació existents.

•

Política, objectius i metes.

•

Recursos humans, tècnics, materials i econòmics.

2.1. Per què hem de conèixer i analitzar el Pla de prevenció?
El Pla de PRL ens permet conèixer l’estructura organitzativa de l’empresa i les possibles externalitzacions
d’activitat, i aquesta informació suposa poder conèixer qui decideix en relació amb 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 preventives que cal aplicar.
Ser coneixedors de qui paga què?, i en concepte de què paga ens permetrà saber on és el bloqueig a l’hora
de realitzar avaluacions de riscos o d’implantar mesures correctores.
Per altra banda, ens permet accedir a informació sobre els processos productius i les mesures organitzatives
o tecnològiques introduïdes per la direcció de l’empresa.
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En el Pla de prevenció podrem veure també l’organització específica de la prevenció de riscos, ja que ha
de detallar la modalitat preventiva escollida per l’empresa i els recursos assignats. Sabrem si hi ha servei
de prevenció propi (SPP), servei de prevenció mancomunat (SPM) o servei de prevenció aliè (SPA), o una
combinació de recursos propis i aliens.
Amb aquesta informació podrem conèixer quines especialitats assumeixen els recursos externs i quines
els propis i, per tant, sabrem quines avaluacions de riscos han de realitzar uns i altres, i quines activitats es
poden externalitzar o no.
Així, partint de l’estructura productiva i organitzativa de l’empresa descrita en el Pla de prevenció (volum de
treballadors i treballadores, centres de treball, tipus i perillositat de riscos existents, etc.), podem valorar si
els recursos interns, i si el concert o el contracte amb l’SPA, si existeix, recullen els mínims de dedicació i
d’activitats desitjables per realitzar una prevenció de qualitat. Aquest element és fonamental, ja que els
recursos econòmics i personals destinats a la prevenció definiran, en bona part, la qualitat de les activitats
preventives.
Per exemple: quin nombre d’hores de dedicació tècnica s’hi inclou per a cada centre de treball? I per a cada
treballador i treballadora? L’SPA desenvolupa activitats o avaluacions teòricament assumides pel servei de
prevenció propi (SPP) o mancomunat (SPM)? Són suficients els recursos humans i materials?…
Mitjançant l’acció sindical en PRL i la posada en pràctica del dret de participació i consulta en prevenció,
podrem arribar a conèixer també l’organigrama de l’empresa, un element sobre el qual moltes empreses es
neguen a informar els delegats i delegades, i al qual, des de la PRL, s’accedeix de ple dret.
Podrem conèixer també on hi ha altres centres de treball i planificar una coordinació entre els representants
dels diferents centres o, fins i tot, l’extensió sindical.
A més, el Pla de prevenció ens haurà d’informar de les funcions en matèria preventiva de cadascun dels
nivells jeràrquics de l’empresa, des de gerència, comandaments intermedis, sindicalistes i cadascuna de les
persones treballadores de cada departament o àrea.
En aquest sentit, és importat no confondre rols amb responsabilitat, perquè aquesta recau, per definició,
en l’empresari o empresària. Per tant, haurem d’estar atents a les responsabilitats que s’assigna a cada nivell
jeràrquic i com es vincula amb el règim sancionador de l’empresa, ja que de vegades s’assignen obligacions i
tasques a persones treballadores i delegats i delegades i a treballadors i treballadores que no es corresponen
amb el que estableix la normativa.
És important també examinar l’atribució de responsabilitats dels comandaments intermedis, ja que en
ocasions se’ls assignen funcions que no poden portar a terme, mentre que d’altres vegades el Pla de PRL
obvia la capacitat real que poden tenir en la pràctica per evitar o limitar l’aplicació de les mesures preventives.
A través del Pla de PRL coneixerem també la formació que ha establert l’empresa 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.
•

Així doncs, a tall de resum, aquest pla ha de respondre a preguntes com les següents:

•

Què volem aconseguir? Política preventiva, objectius i metes.

•

Qui fa què? Funcions i responsabilitats a tots els nivells en el si de l’empresa.

•

Com es fa? Procediments, processos i pràctiques que faciliten portar a la pràctica i actualitzar les
activitats preventives.

•

Amb què es fa? Assegurar amb quins recursos humans i materials comptem per fer prevenció.
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2.2. Quin és el paper de les delegades i delegats de prevenció?
La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL) i l’RD 39/1997, reglament dels serveis de prevenció (RSP),
atorguen un paper fonamental al Pla de PRL per a la integració i el desenvolupament de les activitats preventives.
Això no obstant, no deixa de ser un document que es pot correspondre, o no, amb la realitat de l’empresa.
En aquest sentit, com a delegats i delegades de prevenció podem tenir dubtes de quina pot ser la nostra
intervenció en tot aquest procés. Algunes pistes:
1. Sol·licitar informació i documentació de l’empresa
D’acord amb l’article 64 de l’Estatut dels treballadors podem disposar de determinada informació sobre la
situació econòmica de l’empresa, els sistemes d’organització i control del treball, l’evolució de la contractació,
etc. És important que ens assegurem que tenim actualitzades dades com el nombre de treballadors i
treballadores, els llocs de treball, els centres de treball, els processos productius o de serveis, l’organigrama,
el conveni d’aplicació, la situació econòmica, si l’empresa forma part d’un grup empresarial, el reglament
intern del comitè de seguretat i salut, etc.
2. Sol·licitar còpia íntegra del Pla de prevenció i analitzar-lo per:
•

Conèixer els elements detallats en els apartats anteriors (organització preventiva, recursos, distribució
de funcions i costos de la prevenció, procediments, etc.).

•

Comprovar si s’adequa a les condicions actuals de treball i el seu grau d’acompliment.

3. Sol·licitar tota aquella documentació que sigui necessària per valorar el contingut i la suficiència del
Pla de PRL, si no hi està inclosa:
•

Concert de l’activitat preventiva íntegre i els seus annexos i actualitzacions (contracte amb l’SPA).

•

Llista de tècnics i tècniques de prevenció, detallant-ne el nombre, la titulació, la contractació, el temps
a disposició, la distribució territorial, etc.

•

Equips de treball i de mesurament dels quals es disposa per fer prevenció a l’empresa.

•

Interrelació i comunicació entre els recursos propis de prevenció i els externs, si n’hi ha.

•

Pressupost o dotacions econòmiques per a la PRL.

4. Realitzar propostes de redacció o d’actualització del Pla de prevenció, una vegada siguin debatudes
en el si de la secció sindical o del comitè d’empresa.

QÜESTIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE
•

El Pla de prevenció s’hauria d’acordar en el si del comitè de seguretat i salut
(CSS) o directament amb els delegats i delegades de prevenció, en aquelles
empreses on no hi ha CSS. És necessària, prèviament una reflexió en el si de la
secció sindical, del comitè d’empresa o amb la resta de la representació sindical
de CCOO.

•

És important crear l’hàbit que els acords del CSS siguin inclosos al Pla de prevenció.
En aquest sentit, qualsevol protocol o intervenció pactada en prevenció hauria
d’incorporar-se al pla.
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3. LES MODALITATS PREVENTIVES: ORGANITZACIÓ
DELS RECURSOS
La normativa preventiva situa les possibilitats per les quals pot optar l’empresari o empresària a l’hora
d’organitzar els recursos necessaris per desenvolupar les activitats preventives, en funció del nombre de
persones treballadores i de l’activitat de l’empresa. La decisió l’haurà de prendre realitzant la consulta prèvia
a la representació legal dels treballadors i treballadores.

Modalitats preventives
Designació de persones
treballadores

Requisits
•

Com a criteri general, l’empresa ha de designar una o diverses persones
treballadores per ocupar-se de l’activitat preventiva, excepte quan:
— L’empresari o empresària assumeixi directament la prevenció.
— Ha recorregut a un SPP, SPM o SPA.
— Les persones designades han de tenir la capacitat suficient.
— Tot allò que l’empresa no pugui cobrir amb aquesta modalitat ha de ser
cobert per un SPA.

Assumpció per part
del mateix empresari o
empresària

•

(article 30.5 de l’LPRL
i article 11 de l’RSP)

•
•
•

Empreses de fins a 10 persones treballadores amb diversos centres, o
fins a 25 treballadors o treballadores en un sol centre.
L’empresari o empresària ha de desenvolupar habitualment la seva activitat al centre de treball.
Ha de tenir la capacitat i la formació suficient.
No pot assumir la vigilància de la salut.
L’activitat de l’empresa no pot suposar riscos d’especial perillositat inclosos en l’annex I de l’RSP.

Servei de prevenció
propi (SPP)

•

(article 30.2 de l’LPRL
i article 12 de l’RSP)

(article 31 de l’LPRL
i articles 10, 14 i 15 de
l’RSP)

•

•
•
•

Servei de prevenció
mancomunat (SPM)

•

(article 31 de l’LPRL
i articles 10 i 21 de l’RSP)

•
•
•
•

Servei de prevenció aliè
(SPA)

•
•

(article 31 de l’LPRL
i articles 10 i 21 de l’RSP)

•
•

Empreses de més de 500 persones treballadores o d’entre 250 i 500 si
l’activitat està inclosa en l’annex I de l’RSP.
Quan ho decideixi l’autoritat laboral.
Els membres del SPP han de tenir dedicació exclusiva a la prevenció.
El SPP ha d’assumir com a mínim dues especialitats preventives amb
experts capacitats: seguretat, higiene, medicina del treball, ergonomia i
psicosociologia.
Poden adoptar-lo empreses que treballin en un mateix centre de treball,
edifici o centre comercial, o que pertanyin al mateix grup empresarial o
sector.
Acord de constitució, amb prèvia consulta a la representació legal de les
persones treballadores.
Es consideren serveis de prevenció propis.
Disposar com a mínim de tres especialitats preventives i recursos com
els SPA.
Possibilitat d’acordar-lo en la negociació col·lectiva.
Quan no sigui suficient la designació de treballadors o treballadores.
Si no s’ha optat per un SPP o un SPM. O per cobrir les especialitats preventives no assumides per l’SPP o l’SPM.
Per requeriment de l’autoritat laboral.
Ha d’estar acreditat per l’autoritat laboral: disposar de les quatre especialitats preventives.
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Sigui quina sigui la modalitat o les modalitats escollides per l’empresa per organitzar la prevenció, ha de
constar en el Pla de PRL i s’ha d’haver realitzat la consulta prèvia amb les delegades i delegats de prevenció,
tal com recull l’article 33 de l’LPRL i l’article 21 de l’RSP.
Cal tenir present que l’SPM ha de tenir un acord o acta de constitució i que, tot i no ser obligatòria per
als SPP, molts també en disposen. Pel que fa als SPA ha d’existir un contracte mercantil amb l’empresa,
anomenat concert de l’activitat preventiva.

RECORDA QUE COM A DELEGADA I DELEGAT DE PREVENCIÓ TENS DRET A
DISPOSAR DE CÒPIA ÍNTEGRA DE:
•

Concert de l’activitat preventiva íntegra amb l’SPA i els seus annexos.

•

Acta de constitució d’SPM o SPP.

•

En cas que l’SPP no disposi d’acta de constitució i de llista de tècnics i tècniques de
prevenció, que en detalli la titulació, la contractació, el temps a disposició, la distribució
territorial, etc.

•

Equips de mesurament i per realitzar les avaluacions de riscos i la vigilància de la salut.

Per a més informació sobre la intervenció sindical en les diferents modalitats
organitzatives, consulteu el nostre full informatiu.
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4. L’ACCIÓ PREVENTIVA: AVALUACIÓ DE RISCOS,
PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT
La normativa preventiva estableix un circuit d’actuacions per a la millora continua de la PRL: l’avaluació dels
riscos no evitables (inicial, periòdica o ocasional); la planificació de les mesures i de les activitats preventives;
la seva execució, i el seguiment planificat de la seva eficàcia.
En aquest sentit, els principals instruments que permeten gestionar i aplicar el Pla de prevenció són
l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva (article 16.2 de l’LPRL). No obstant això,
per comprovar-ne el funcionament, són fonamentals les activitats de seguiment, com la investigació dels
danys a la salut produïts i la vigilància de la salut, a partir de les quals es podrà arribar a conclusions per
revisar les avaluacions de riscos i/o modificar mesures preventives.

Condicions de treball
(Fitxa de caracterització)

LES ACTIVITATS DEL CIRCUIT PREVENTIU

Identificar
riscos

Investigació de
les causes
Comprovar AR i PAP

Eliminar
riscos

Avaluar
riscos no
evitables

Planificació
activitat
preventiva

Dany a
la salut:
AT/MMPP

Seguiment
Control d’eficàcia i d’execució
Controls periòdics.
Inspeccions de seguretat

Vigilància de la salut

4.1. L’avaluació de riscos
Tal com indica l’article 3 de l’RSP, l’avaluació de riscos és un procés ordenat dirigit a estimar la magnitud
dels riscos que no s’han pogut evitar i als quals estan exposades les persones treballadores. Aquest procés
ha de recollir la informació que sigui necessària perquè l’empresari o empresària pugui prendre decisions
apropiades sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures
que s’han d’adoptar.
Per tant, valora el risc i conclou si és tolerable o no per a la salut, i li dona una magnitud determinada.
Aquesta valoració serà la base per definir posteriorment les mesures preventives i la seva prioritat, en funció
dels nivells de risc.
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Com tota activitat preventiva, s’ha de basar en els principis preventius recollits per l’article 15 de l’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 pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a
l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per, en particular, atenuar el treball monòton
i repetitiu i reduir-ne els efectes en la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir el que és perillós pel que comporti poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que hi integri 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.
El plantejament d’aquests principis deixa clar que només quan no és possible evitar un risc aplicant
mesures directament s’ha d’avaluar i combatre’l en el seu origen aplicant mesures derivades de l’avaluació.
És a dir, no s’han d’avaluar tots els riscos (alguns són evitables), però sí tots els tipus de riscos (higiènics, de
seguretat, ergonòmics i psicosocials) presents a l’empresa i que no s’han pogut eliminar.
En aquest sentit, un dels problemes més habituals a les avaluacions és que es tendeix a avaluar-ho tot, sense
aplicar mesures prèvies per a aquells riscos que són evitables.
Per altra banda, cada tipus de factor de risc requereix una metodologia i un procediment d’avaluació
diferent. El procediment ha de donar confiança pel que fa al seu resultat i, en cas de dubtes, s’han d’adoptar
les mesures preventives més favorables des del punt de vista preventiu.
No són acceptables, per tant, la majoria d’avaluacions de riscos inicials que només preveuen els riscos de
seguretat, però no els altres, o bé que preveuen altres tipus de risc sense aplicar ni mètodes ni mesuraments
específics i els valoren de manera genèrica seguint el mètode binari (probabilitat, severitat).

Algunes respostes clau en l’avaluació de riscos
QUÈ S’AVALUA?
•

Com hem vist, els riscos que no s’han pogut evitar, i s’ha d’estendre l’avaluació a tots els llocs de
treball (article 4.1 de l’RSP), tenint en compte les condicions de treball existents i previstes (article
4.7 de l’LPRL). No s’avaluen persones.

•

Cal tenir en compte la possibilitat que el lloc de treball sigui ocupat per una persona treballadora
especialment sensible, i els riscos per a l’embaràs i la lactància natural.

QUI AVALUA?
•

Tot i que tècnicament l’avaluació la realitza personal amb una capacitació tècnica suficient i
determinada (el mateix empresari o empresària quan assumeix l’activitat preventiva, serveis
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de prevenció o persones treballadores designades), la responsabilitat d’assumir aquesta
avaluació és sempre de l’empresari o empresària.
•

El personal tècnic, per tant, porta a terme l’avaluació i proposa mesures, però no és responsable
d’aplicar-les.

•

L’LPRL situa els serveis de prevenció com a assessors de l’empresa, de les persones treballadors
i dels delegats i delegades de prevenció, per tant, podem recórrer-hi per sol·licitar aquest
assessorament.

•

Cal tenir present que el personal tècnic té les mateixes garanties que els representats de
treballadors i treballadores per poder exercir amb objectivitat.

•

Per tant, cal centrar la nostra interlocució amb la direcció de l’empresa i no amb els tècnics
i tècniques de prevenció.

•

És important garantir que l’avaluació de riscos hagi estat signada per la persona que l’ha
realitzat, identificant la seva titulació, i també per la direcció de l’empresa.

QUAN S’HA DE REVISAR L’AVALUACIÓ?
•

Quan s’introdueixin nous equips de treball, substàncies o preparats químics, noves tecnologies
o es canviïn condicions de treball.

•

Quan s’incorpori una persona treballadora especialment sensible a les condicions del lloc de
treball.

•

Quan s’hagin detectat danys a la salut dels treballadors i treballadores o ho indiquin els resultats
de la vigilància de la salut.

•

Quan ho estableixi algun acord assolit a l’empresa.

QUÈ HA DE CONTENIR L’AVALUACIÓ DE RISCOS?
•

Identificació dels llocs de treball avaluats, riscos existents i relació de persones treballadores
afectades.

•

Els resultats obtinguts i les mesures preventives proposades.

•

Explicació sobre els procediments, els criteris objectius i les dades de les mesures, les anàlisis
o els assaigs realitzats.

4.1.1. En relació amb la nostra participació en l’avaluació de riscos
Tota activitat preventiva portada a terme per l’empresa, l’ha de realitzar formulant la preceptiva consulta
prèvia a delegats i delegades de prevenció i, en aquest cas, els delegats i delegades de prevenció s’han
d’assegurar que el mètode i el procés emprat és el que cal utilitzar per saber l’exposició al risc que hi ha per
a les persones treballadores.
En aquest sentit, hi pot haver algunes dificultats a l’hora de valorar l’adequació dels mètodes utilitzats, els
criteris d’estimació dels riscos, i a l’hora de proposar mètodes específics d’avaluació.
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En tot cas, cal diferenciar entre el procediment o el procés i el mètode d’avaluació: el mètode és una part més
del procediment i, a través d’aquesta consulta prèvia, els delegats i delegades de prevenció han de poder
participar sobre el mètode i també sobre el procediment.
L’aplicació incorrecta del mètode o del procediment d’avaluació acostuma a minimitzar la gravetat del risc i
a portar a la conclusió que els riscos no són greus i que pràcticament no cal fer prevenció.
Sindicalment, cal tenir molt clar que l’avaluació de riscos és un mitjà necessari per millorar les condicions de
treball, a través de la implementació de mesures preventives que permetin eliminar els riscos o reduir-los a
nivells tolerables. No és un fi en si mateix.
Per tant, tota avaluació s’ha de traduir en una planificació preventiva que s’haurà d’executar. Una avaluació
sense mesures seria com un diagnòstic sense tractament.
En aquest sentit, l’avaluació ha de permetre arribar a conclusions concretes sobre les mesures que cal
aplicar, i per això cal que s’identifiquin els llocs de treball, la llista de persones afectades, les condicions i els
equips utilitzats, etc. No podem admetre avaluacions genèriques on es conclou que gairebé tots els riscos
són tolerables o moderats, o amb definicions ambigües respecte dels riscos, els llocs de treball, etc.
4.2. La planificació preventiva
Una vegada realitzada l’avaluació de riscos s’ha de planificar l’acció preventiva per implantar i executar les
mesures preventives, les quals dependran dels resultats obtinguts, de la magnitud assignada a cada risc i del
nombre de treballadors i treballadores exposats a aquests riscos (article 8 de l’RSP).

CONTINGUTS MÍNIMS DE LA PLANIFICACIÓ PREVENTIVA
(ARTICLE 9 DE L’RSP)
•

Mitjans humans i materials necessaris, inclosos els recursos econòmics.

•

Ha d’incorporar les mesures d’emergència, la vigilància de la salut, les activitats per a la
informació i la formació de les persones treballadores en matèria preventiva.

•

Ha d’estar planificada per a un període determinat, incloent-hi terminis concrets d’inici i
final, responsables, fases i prioritats.

•

Cal incloure activitats de control i seguiment periòdic.

•

Ha d’estar signada per l’empresari o empresària.

Algunes qüestions rellevants per a la nostra intervenció sindical:
•

És important no confondre el Pla de PRL, comentat en punts anteriors, amb la planificació de les
mesures que l’empresa decideix implantar per eliminar o disminuir els riscos.

•

L’empresa ha d’assegurar que les mesures s’executen. Per tant, el document de planificació no té
validesa legal si no s’implementa.

•

S’han de prioritzar les mesures que incideixen en l’origen del risc i les col·lectives davant les individuals.

•

Les mesures preventives han de ser eficaces davant del risc, és a dir, si podem demostrar o generar
dubtes en relació amb el fet que les mesures implantades no serveixen per eliminar o minimitzar
suficientment el risc, podrem argumentar l’incompliment de la normativa.
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4.2.1. La presència del recurs preventiu per al compliment de les mesures preventives
Es considera recurs preventiu una o diverses persones treballadores designades o assignades per l’empresa,
amb la formació i la capacitació adequades, i amb els mitjans i els recursos necessaris i suficients en nombre
per vigilar el compliment de les activitats preventives que així ho requereixin.
Per tant, aquesta figura és una mesura preventiva complementària, no una modalitat preventiva, i no pot
ser utilitzada per l’empresa per substituir qualsevol mesura de prevenció o protecció que sigui preceptiva.
La seva funció és la de vigilar el compliment de les activitats preventives en relació amb els riscos que
han determinat la seva presència, amb l’objectiu últim d’aconseguir un control adequat d’aquests riscos. Per
tant, el recurs preventiu haurà de ser al centre de treball en el moment en què es realitzin les activitats
que requereixen la seva presència.
La presència dels recursos preventius quedarà determinada per l’avaluació de riscos, i la planificació de les
mesures preventives establirà la manera de dur-la a terme.
Es podrà decidir la presència del recurs preventiu mentre es desenvolupen els treballs quan (article 32. bis
de l’LPRL i article 22. bis de l’RSP):
•

Quan l’exposició al risc pugui ser agreujada o modificada en el desenvolupament del procés o de
l’activitat per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupin de manera simultània o
successiva i que facin que sigui necessari el control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

•

Quan es realitzin les activitats o processos perillosos amb riscos especials:
 Treballs en altura.
—
—Treballs amb risc d’esfondrament i ensorrament.
—Activitats en les quals s’utilitzin maquinàries mancades de la marca CE (perquè la data de

comercialització sigui anterior a l’obligació de dur-la) i que comportin una perillositat especial.
—Treballs en espais confinats.
—Llocs de treball on l’avaluació preveu riscos que poden ser agreujats o modificats per la concurrència
d’operacions successives o simultànies.
—Treballs d’ofegament i immersió.

•

Quan així ho estableixi la Inspecció de Treball.

QUI POT SER NOMENAT RECURS PREVENTIU PER L’EMPRESA?
(ARTICLE 22. BIS DE L’LPRL)
•

La designació de recursos preventius no pot ser indiscriminada i generalitzada a tota la plantilla.
Només es podrà designar quan l’avaluació de riscos i la planificació de les mesures preventives
així ho indiquin.

•

Es considera recurs preventiu:
— Un treballador o treballadora, o més d’un.
— Un membre o més de l’SPP de l’empresa.
— Un membre o més de l’SPA.

•

Els delegats i delegades de prevenció no podran ser designats com a recurs preventiu, ja que
existeix una incompatibilitat de funcions.

Per a més informació sobre el recurs preventiu, consulteu el nostre full informatiu
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4.3. El seguiment i la verificació de l’eficàcia de l’acció preventiva
De la mateixa manera que el mètode mèdic estableix un seguiment del tractament aplicat en funció d’un
diagnòstic concret, la normativa preventiva estableix l’obligació per a empresaris i empresàries de portar
a terme una sèrie d’activitats per comprovar que les mesures funcionen i l’eficàcia de les accions
preventives realitzades.
Entre les activitats necessàries per realitzar aquest seguiment permanent per a la millora contínua de les
activitats preventives destaquen (article 16.3 de l’LPRL i article 6 de l’RSP):
•

Controls periòdics, inclosa la vigilància de la salut i altres activitats com les inspeccions de seguretat.

•

La investigació de les causes dels danys a la salut produïts (accidents de treball i malalties
professionals).

a) La vigilància de la salut
Es realitza mitjançant una sèrie d’activitats sanitàries, a escala individual i col·lectiva, que tenen l’objectiu
d’analitzar l’impacte que les condicions laborals tenen sobre les persones treballadores, amb la finalitat de
detectar de manera incipient possibles problemes de salut relacionats amb els riscos laborals, per
poder prendre decisions sobre com millorar aquestes condicions de treball i les activitats preventives.
El més habitual és que es desenvolupi mitjançant reconeixements mèdics. Però els exàmens de salut no
són els únics instruments que s’han d’utilitzar, sinó que n’hi ha uns altres, com els informes epidemiològics
dels resultats col·lectius d’aquests exàmens de salut, l’anàlisi de les tendències en les estadístiques dels
accidents de treball i malalties professionals, etc.
Per tant, aquesta vigilància de la salut es realitza en dos àmbits que es relacionen entre si:
•

En l’àmbit individual: es tracta de detectar possibles danys a la salut derivats o agreujats pel treball i
els riscos laborals als quals s’està exposat o exposada. Això permetrà implantar mesures preventives
que permetin adaptar el lloc de treball de persones treballadores especialment sensibles als riscos o a
treballadores embarassades o situació de lactància natural.

•

A l’àmbit col·lectiu: es tracta d’analitzar els resultats dels reconeixements mèdics de manera estadística
i epidemiològica per comprovar si existeix un volum prou important de persones treballadores que
presenten problemes de salut relacionats amb els riscos laborals. Ha de permetre revisar l’avaluació
de riscos, modificar les mesures preventives implantades o introduir mesures noves. És una eina, per
tant, per al seguiment i el control de l’eficàcia de l’avaluació de riscos i mesures preventives.

Per tot plegat, serà fonamental que com a delegats i delegades de prevenció ens assegurem que les activitats
de la vigilància de la salut compleixen els següents objectius:
•

Valorar l’impacte de les condicions de treball sobre la salut de les persones treballadores.

•

Detectar de manera precoç els danys derivats de les condicions de treball.

•

Avaluar i verificar l’eficàcia del sistema de prevenció de l’empresa.
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ALGUNES IDEES CLAU SOBRE LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT
•

Com hem vist anteriorment, ha d’estar incorporada en la planificació de les activitats
preventives.

•

És obligatòria per a l’empresa i voluntària per als treballadors i treballadores. Els reconeixements
mèdics només poden ser obligatoris en casos excepcionals, amb la consulta prèvia i la justificació
als delegats i delegades de prevenció.

•

Ha de ser realitzada per professionals sanitaris del servei de prevenció en instal·lacions amb
garantia i autorització sanitària.

•

És específica, és a dir, s’han d’aplicar protocols específics en funció de cada tipus de risc,
regulats pel Ministeri de Sanitat.

•

S’ha de desenvolupar respectant els drets a la intimitat, la confidencialitat i la dignitat.

•

Inicial (després de la incorporació a l’empresa o d’un canvi de lloc de treball), periòdica en
funció dels riscos laborals, després d’una absència prolongada per motius de salut. En casos
concrets, també després de finalitzar la relació laboral.

•

Els controls de drogues implantats a algunes empreses no formen part de la vigilància de la salut,
ja que no estan orientats a la millora de les condicions laborals.

Per a més informació sobre la intervenció sindical en la vigilància de la salut,
consulteu aquest full informatiu i aquest díptic.

b) La investigació dels accidents de treball i malalties professionals
La nostra experiència sindical i diversos informes de diferents entitats2 ens indiquen que existeix un
desviament sistemàtic dels accidents de treball i de les malalties d’origen laboral al sistema públic,
per part de les empreses, així com de les mútues i empreses col·laboradores amb la Seguretat Social.
Aquest desviament altera significativament les estadístiques oficials de sinistralitat i suposen una sobrecàrrega
en les llistes d’espera i en la despesa assumida pel sistema públic de salut, però també suposen una manca
de reconeixement de danys a la salut produïts per la feina, i que les empreses puguin evitar així la seva
obligació d’investigar les causes i millorar la prevenció realitzada.

2

Per a més informació respecte a la infranotificació de danys a la salut d’origen laboral, consulteu el nostre full informatiu Les malalties professionals.
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Cal tenir present que el reconeixement de l’origen laboral dels danys a la salut parteix del comunicat
d’assistència que obligatòriament ens ha de facilitar l’empresari o empresària per acudir a la mútua, segons
l’Ordre ministerial del 13 d’octubre de 1967, encara vigent. D’aquesta manera, podem dir que quan l’empresa
es nega a lliurar aquest document a la persona treballadora, està derivant-la automàticament al sistema
públic.
Aquests danys a la salut són conseqüència, directa o indirecta, d’unes condicions de treball inadequades.
Per tant, l’acció sindical dels delegats i delegades de prevenció és clau per evitar la infranotificació
dels accidents de treball i de les malalties professionals, i per donar un impuls a la millora de la qualitat
de la prevenció a les empreses.
Dins d’aquesta acció sindical podem engegar una campanya perquè les persones treballadores realitzin la
sol·licitud de determinació de contingència davant de l’Institut Nacional de Seguretat Social.
També serà molt important incidir en la investigació de les causes dels accidents de treball i malalties
professionals, tant si han produït una baixa mèdica com si no, a través d’actuacions com:
•

Instar l’empresa a realitzar la investigació de cada dany a la salut produït.

•

Realitzar la nostra pròpia investigació sindical, amb la major immediatesa possible després de conèixer
el fet, visitant el lloc de treball, parlant amb els companys i companyes afectades, comprovant l’estat
dels equips de treball, etc.

•

Exigir la còpia íntegra de les investigacions realitzades per exercir el nostre dret de participació, aportar
propostes que derivin de la nostra investigació sindical i realitzar un contrainforme, si escau.

•

Sol·licitar la revisió de l’avaluació de riscos i/o l’aplicació de noves mesures preventives o la modificació
de les existents.

Per a més informació sobre la intervenció sindical davant dels danys a la salut,
consulteu els nostres fulls informatius:
- “Les malalties professionals”
- “Accidents i danys a la salut”

Intervenció sindical en l’organització de la prevenció i les activitats preventives

18

5. L’AUDITORIA DEL SISTEMA PREVENTIU
Les auditories són un element de control i verificació del sistema de gestió de la prevenció, amb l’objectiu
de detectar possibles deficiències que cal corregir i valorar-ne l’eficàcia i adequació als requisits legals. Estan
regulades específicament en els articles del 29 al 33 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-la entitats acreditades i registrades per l’autoritat laboral, d’acord amb els requisits
regulats normativament per obtenir aquesta autorització,3 i han de reflectir els resultats en un informe a
disposició de l’autoritat laboral competent i dels representants de les persones treballadores.
Aquest informe ha de tenir informació veraç i real, sense que pugui haver-hi falsedat.
S’han de sotmetre a una auditoria totes les empreses que no hagin concertat el servei de prevenció amb un SPA,
i també aquelles que combinen recursos interns (SPP, SPM, persones treballadores designades) amb un SPA.
La primera auditoria s’ha de fer als dotze mesos de disposar de la planificació de l’activitat pre-ventiva i s’ha
de repetir cada quatre anys, excepte si l’empresa fa activitats d’especial perillositat recollides a l’annex I de
l’RSP; en aquest cas l’haurà de fer cada dos anys. També quan així ho sol·liciti l’autoritat laboral.
És important no confondre aquesta auditoria legal i de caràcter obligatori en els casos indicats, amb les
auditories voluntàries regulades en l’article 33. bis de l’RSP, i amb l’auditoria ISO 45001, sobre 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.
LA PARTICIPACIÓ SINDICAL EN LES AUDITORIES LEGALS
•

L’empresa ha de realitzar la consulta prèvia a les delegades i delegats de prevenció i permetre’n
la participació en la realització de l’auditoria.

•

Podem sol·licitar 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.

•

Contrastar amb l’empresa auditora la informació sobre la documentació següent: avaluació de
riscos, planificació de l’activitat preventiva i altres informacions que sigui necessari facilitar per
a l’auditoria.

•

Posar en coneixement de la persona auditora tota aquella informació que considerem important
sota la nostra visió de l’activitat preventiva realitzada.

•

Comprovar que no hi ha cap tipus de relació comercial entre l’empresa auditora i la nostra
empresa, més enllà de la pròpia de l’auditoria.

•

Sol·licitar còpia íntegra de l’informe d’auditoria, assegurant-nos que no ens entreguen un
preinforme o informe preliminar sinó el definitiu. Comprovar que està signat per la persona o
entitat auditora.

•

Fer seguiment de totes les mesures o no conformitats i realitzar propostes per a la seva correcció.

•

Recórrer a l’autoritat laboral o a la Inspecció de Treball si el contingut de l’auditoria no és veraç.
Convé consultar prèviament amb l’estructura de salut laboral, federativa o de la unió territorial.

3
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 Reglament dels
serveis de prevenció, en allò referit a l’acreditació d’entitats especialitzades com a serveis de prevenció, memòria d’activitats preventives i autorització per
realitzar l’activitat d’auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
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6. CRITERIS D’INTERVENCIÓ SINDICAL
El primer pas per a la millora del sistema preventiu de l’empresa és disposar de la còpia íntegra dels
documents que hem comentat en els punts anteriors, i revisar i analitzar si s’ajusten a la normativa i a la
realitat de l’empresa. Concretament, podem demanar:
•

Pla de PRL.

•

Acta de constitució de l’SPP o de l’SPM, en cas que sigui aquesta la modalitat preventiva escollida.

•

Concert o concerts de l’activitat preventiva amb l’SPA, si n’hi ha.

•

Avaluacions de riscos i planificació de l’activitat preventiva.

•

Informes d’investigacions d’accident.

•

Procediment per entregar el comunicat d’assistència a la mútua.

•

Informe d’auditoria legal, si és exigible.

•

Relació d’accidents de treball i malalties professionals amb baixa mèdica.

•

Notificacions oficials realitzades a l’autoritat laboral sobre els accidents de treball i malalties
professionals.

•

En vigilància de la salut:

-Protocols mèdics específics.
-Relació d’instal·lacions on es realitzaran els exàmens mèdics.
-Relació del personal sanitari que realitzarà la vigilància de la salut a la nostra empresa, amb la seva
corresponent titulació en medicina o infermeria del treball.
No obstant això, al llarg de tot el sistema preventiu descrit i de tota aquesta documentació podem detectar
multitud de deficiències i/o incompliments normatius a cada empresa. Per aquest motiu caldrà realitzar un
pla d’acció integrat en el pla de treball de la secció sindical o comitè d’empresa que prioritzi els elements on
volem intervenir primer i consideri els recursos i el temps sindical de què disposem.

Per definir el pla d’actuació sindical, no dubteu a posar-vos en contacte amb la persona
responsable de Salut Laboral de la vostra federació o territori.

Per a més informació i assessorament, posa’t en contacte
amb la secció sindical o amb les delegades i delegats de
CCOO a la teva empresa.

933 100 000
consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat

