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Introducció

L’empresari té com a obligació fonamental garantir la seguretat i la salut dels
seus treballadors. Aquesta obligació neix bàsicament del reconeixement dels drets
dels treballadors en matèries de formació, informació, consulta i participació, i es
tradueix en una sèrie d’actuacions per part de l’empresari o organització que es
poden classificar en les següents:

• Actuacions en el camp organitzatiu, dirigides a l’establiment d’una estruc-
tura de prevenció.

• Actuacions preventives, dirigides a executar les accions previstes per l’es-
tructura de prevenció.

• Actuacions de seguiment, dirigides a avaluar els resultats obtinguts i a
aplicar programes de millora contínua de la prevenció.

Aquests punts, que podem anomenar gestió de la prevenció, han de respondre a una
política d’empresa, totalment integrada dins de les polítiques generals d’aquesta
empresa, que sempre ha d’estar condicionada per la cultura empresarial pròpia.

L’empresa pot organitzar la gestió de la prevenció segons diferents models que
fixa la normativa en vigor. En aquest crèdit estudiarem les diferents possibilitats
que hi ha.

En la unitat didàctica “Elements bàsics de la prevenció”, us introduireu en
l’estudi dels conceptes bàsics que apareixen en el cap. 1, art. 4 de la Llei de
prevenció de riscos laborals. Analitzarem els motius legals, econòmics o d’imatge
pels quals els empresaris implanten la prevenció en les empreses. Treballarem les
tècniques preventives a partir dels principis de la prevenció dels riscos laborals,
i en veurem, de manera introductòria, els objectius. Estudiarem aquests factors i
les condicions de treball que poden produir danys a la salut dels treballadors.

També analitzarem els aspectes legals dels accidents de treball i les malalties
professionals i aprofundirem en l’estudi dels danys i del sistema establert de
protecció legal davant les patologies que poden afectar un treballador, sia espe-
cífiques o inespecífiques. I desenvoluparem principalment les obligacions que la
llei de prevenció imposa als empresaris, ja que són els principals responsables de
l’activitat preventiva a l’empresa i als drets i obligacions que la norma imposa als
treballadors en aquesta matèria. A més, estudiarem els diferents subjectes de la
prevenció.

Amb la segona unitat didàctica “Marc jurídic de la prevenció” entrareu de
ple dins del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals. En aquesta unitat
estudiarem les normes internacionals que afecten l’Estat espanyol, amb una
atenció especial en matèria de prevenció de riscos laborals; veurem la situació
jurídica de la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol i valorarem, sobretot,
la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. També analitzarem el contingut
del Reglament dels serveis de prevenció i el d’altres normes relacionades amb
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aquesta matèria. Veurem les diferents responsabilitats i sancions en què es pot
incórrer per incompliment de la normativa estudiada anteriorment. Es distingeix
la responsabilitat penal, de la civil i de l’administrativa.

En aquesta unitat també dedicarem un apartat als organismes públics en matèria
de seguretat i salut. Hem destacat especialment l’Institut Nacional de Seguretat
i Salut en el Treball, la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i la
Inspecció de Treball i Seguretat Social; a més, coneixerem l’Institut Català de
Seguretat i Salut i altres entitats de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals
com les mútues d’accidents de Treball i malalties professionals, els serveis de
prevenció.

En la tercera unitat didàctica “Estructura empresarial” estudiarem les diferents
opcions empresarials pel que fa a tipus d’organitzacions, formes jurídiques,
principis de gestió, processos de producció i sobretot organització de la prevenció
a l’empresa i la seva normalització i documentació dels processos i procediments
de treball. Finalment, ens fixarem en la documentació preventiva de la gestió de
la prevenció a l’empresa.

Dins la quarta unitat didàctica “Prevenció integrada a l’empresa” ens referirem
a les modalitats organitzatives de la prevenció per integrar-les a l’empresa. Estu-
diarem la figura dels delegats de prevenció, com a peça fonamental de la millora
de l’activitat preventiva a l’empresa, també analitzarem el concepte, la constitució,
els fonaments i les competències dels comitès de seguretat i salut. I, per acabar, ens
endinsarem en els sistemes de coordinació d’activitats empresarials, tan necessaris
per a una bona integració.

A la cinquena unitat didàctica “Sistemes de gestió normalitzats“ veurem concep-
tes claus per aconseguir un adequat sistema de gestió de qualitat i millora contínua
i veurem com funcionen les auditories de gestió.

Dins de la sisena unitat didàctica “Metodologies i control de la prevenció”,
cal tenir en compte que tots els accidents de treball representen costos humans,
econòmics i socials tant per al treballador com per a l’empresa i també per
a la societat. Analitzarem els diferents mètodes d’avaluació que s’utilitzen
habitualment en el món de la prevenció, com s’ha de planificar l’acció preventiva,
així com les diferents actuacions a seguir en cas d’accident sense oblidar els
diferents mètodes d’anàlisi de costos d’accidents.

En la setena unitat didàctica “Cultura preventiva: comunicació i formació” veu-
rem que la comunicació i la informació són elements essencials en l’organització.
És indispensable que a totes les persones se’ls faciliti la informació necessària per
a poder desenvolupar les seves activitats. El sistema d’informació establert per
l’empresa, és a dir, les campanyes de prevenció, juntament amb la implantació
d’un pla de comunicació en matèria de salut laboral permet definir, implantar,
seguir i avaluar els plans de prevenció.

Finalment, a la vuitena unitat didàctica “Promoció dels serveis de prevenció
aliens” ens introduirem en les entitats privades que assessoren les empreses
en matèria de prevenció de riscos laborals, coneixerem les seves tècniques de
comercialització i atenció al client.
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Objectius

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a ha de saber:

1. Identificar les condicions i els elements del treball que poden afectar la salut
de les persones, segons els tipus d’activitat, les formes organitzatives de
l’empresa i els materials, productes i equips dels processos de treball.

2. Relacionar els efectes sobre la salut que es poden produir en el treball
(accidents, incidents, malalties professionals i altres malalties) amb les
conseqüències personals, socials i econòmiques que originen.

3. Interpretar els elements, les característiques, les aplicacions i les fases i
operacions d’implantació i utilització dels sistemes i ele- ments de prevenció
i protecció que s’utilitzen per evitar, eliminar o minimitzar els riscos, a partir
d’informació tècnica i normativa de prevenció.

4. Diferenciar els avantatges i els inconvenients que presenten l’aplicació de
tècniques preventives i la utilització d’equips i elements de protecció en una
situació de treball.

5. Identificar les entitats i els òrgans, els departaments interns i els represen-
tants laborals de l’empresa que tenen relació i competències amb la segu-
retat i la prevenció de riscos laborals, a partir de diagrames i organigrames
d’empreses i altres entitats.

6. Interpretar les funcions, les relacions i els fluxos d’informació que reben
i emeten els departaments amb competències en prevenció de riscos de
l’empresa, els representants laborals, la resta de departa- ments de l’empresa
i els organismes i entitats relacionats amb la se- guretat i la prevenció
de riscos a partir d’organigrames d’empresa i normativa en matèria de
prevenció.

7. Interpretar les condicions de prevenció i de seguretat que han de reunir
els equips, les instal·lacions de treball i els processos, a partir de la
normativa, general i sectorial en vigor sobre prevenció de riscos i seguretat
i d’informació tècnica, manuals i fitxes sobre seguretat.

8. Identificar les responsabilitats legals derivades del no-compliment de la
normativa en matèria de prevenció de riscos i seguretat.

9. Diferenciar els processos de producció de béns i serveis, en funció dels tipus
de riscos que poden originar segons els materials i les substàncies que hi
intervenen i els equips i les instal·lacions que s’utilitzen.

10. Interrelacionar els processos de producció de béns i serveis, els factors
de risc presents, els sistemes de prevenció, els dispositius de control, els
elements de seguretat i protecció i les normatives de prevenció i seguretat.
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11. Determinar les necessitats preventives en l’empresa, segons els pro- cessos
de producció i les condicions de treball que se segueixen, a partir d’infor-
mació tècnica sobre els processos, les dades de producció i l’organització
de les activitats a l’empresa.

12. Prioritzar les necessitats preventives d’una empresa en funció de la impor-
tància dels factors de risc presents en la seva activitat.

13. Determinar la informació necessària per elaborar, corregir, modificar i
dissenyar els elements i els sistemes de prevenció dels equips, els processos
i les condicions de treball, a partir de les característi- ques i els elements
que hi participen.

14. Definir procediments per atendre propostes del personal de l’empresa en re-
lació amb la millora de la prevenció i les condicions de treball, que fomentin
la participació i la iniciativa, a partir de la recollida i el reconeixement de
suggeriments i el seguiment de les propostes.

15. Elaborar normes internes i procediments preventius de treball, segons les
necessitats d’implantació, modificació o correcció dels processos de treball,
en funció dels materials, equips i sistemes organitzatius que hi intervenen,
a partir de la normativa general aplicable, la informació dels processos, les
condicions de treball i altres criteris tècnics per a eliminar o reduir els riscos.

16. Caracteritzar els sistemes de coordinació preventius entre les empreses
contractistes o subcontractistes i els treballadors autònoms, identificant els
diferents sistemes i valorant les seves funcions.

17. Especificar les mesures preventives i les condicions de seguretat que cal
incorporar als projectes de processos de treball, nous o modificats, a partir
de les especificacions tècniques dels avantprojectes.

18. Elaborar procediments d’aplicació i millora contínua de la prevenció de
les condicions, les operacions i els processos de treball, a partir de la
planificació, la implantació, el control i la modificació de les mesu- res de
prevenció.

19. Elaborar programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats
preventives detectades, a partir de la planificació general preventiva i de
la política de seguretat i salut de l’empresa.

20. Determinar els formats i continguts que han d’incloure els docu- ments
necessaris per recollir, registrar i comunicar les dades i elaborar els informes
sobre accidents, incidents, malalties, avaluació de riscos i auditories, segons
la normativa aplicable a cada cas i referències tècniques.

21. Elaborar procediments de recollida de dades i de comunicació d’informació
d’accidents, incidents, malalties i avaluació de riscos, a partir de procedi-
ments estàndard, de normes internes de comunicació de l’empresa i de la
normativa vigent que correspongui.

22. Registrar dades d’accidents, incidents, malalties i avaluacions de riscos, a
partir dels documents i els procediments establerts.
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23. Processar dades d’accidents, incidents i malalties, a partir de dades registra-
des, segons procediments establerts i programes de processament de dades
adequats.

24. Identificar les necessitats de promoció de la prevenció i de formació i
entrenament del personal de l’empresa en matèria de seguretat i prevenció
de riscos, segons les necessitats de prevenció detectades en els processos
de treball, de les persones que hi intervenen i de dades sobre salut laboral a
l’empresa.

25. Interpretar les metodologies, els materials, els recursos, les activitats i la
finalitat de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrena-
ment a partir d’informació tècnica.

26. Determinar els objectius, els continguts i les actuacions específiques de les
campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament, que fo-
mentin la cultura preventiva, segons els sistemes, les mesures, els materials,
els equips i els processos sobre els quals cal desenvolupar la campanya o
l’activitat formativa.

27. Seleccionar el tipus de campanya o d’activitat formativa, la metodologia, els
materials i els recursos propis o aliens que cal utilitzar, segons els objectius,
els continguts i les actuacions que s’han de desenvolupar.

28. Programar les campanyes i les activitats formatives i d’entrenament, segons
el tipus d’activitat, a partir dels objectius, els continguts, la metodologia i
els recursos disponibles.

29. Aplicar processos bàsics de promoció, informació i formació en prevenció
de riscos laborals, segons objectius de comportament segurs, a partir de
campanyes i activitats de formació i entrenament.

30. Interpretar les fases, les actuacions, els punts de comprovació, els docu-
ments i els departaments de l’empresa que intervenen en els procediments
d’auditoria interna a partir de les normes reglamentàries aplicables i d’in-
formació tècnica.

31. Determinar les mesures i les modificacions i correccions que cal incorporar
als sistemes de prevenció i seguretat, segons els resultats d’auditories
internes de seguretat i mediambientals, a partir d’informes d’auditories
externes.

32. Promocionar els serveis de prevenció que ofereixen els serveis de prevenció
aliens, aplicant tècniques de comercialització i gestionar la satisfacció dels
usuaris del servei.
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Introducció

La salut és considerada un dret universal; l’article 25.1 de la Declaració Universal
dels Drets Humans estableix el dret de tota persona a gaudir d’un nivell de vida
adequat que li asseguri la salut i el benestar en tots els àmbits de la seva vida;
l’àmbit del treball inclòs.

Així mateix, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) dona un abast integral
al concepte de salut que, segons la seva consideració, no només fa referència a
la falta de malalties sinó que abasta el complet benestar de l’individu en la seva
dimensió física, mental i social. Això implica que –per garantir un nivell òptim
de salut– els individus han de tenir totes les necessitats fonamentals cobertes: tant
les afectives, com les sanitàries, nutricionals, socials o culturals.

Traslladant aquest dret universal a l’àmbit del treball, podem considerar que tota
persona que treballa té el dret a gaudir d’unes condicions de treball saludables que
li garanteixin el nivell de benestar i salut que proclama la Declaració Universal
dels Drets Humans i implica el deure correlatiu de l’empresari i de les institucions
públiques de vetllar per la seguretat i salut dels treballadors per garantir que
aquest dret es faci efectiu. Això suposarà actuacions sobre les dimensions físiques,
ambientals, procedimentals i organitzatives de les condicions de treball.

En el primer apartat, “Treball i salut; conceptes bàsics de la prevenció de riscos
laborals”, estudiareu els conceptes bàsics que s’utilitzen en la prevenció de riscos
laborals. Així, parlarem de condicions de treball, perill, risc i factor de risc, i
els classificarem en funció de la seva tipologia. Acabarem l’apartat estudiant el
concepte de cultura preventiva i la seva importància pel que fa a la prevenció.

En el segon apartat, “Àmbit subjectiu de la prevenció”, veureu quins són els
col·lectius als quals s’aplica la normativa preventiva, i les principals característi-
ques d’aquesta aplicació. Així, analitzareu quin és el seu àmbit d’aplicació general,
la inclusió de determinats col·lectius amb una protecció parcial i l’exclusió de
determinades relacions de treball.

En el tercer apartat, “Drets i deures en l’àmbit preventiu”, analitzareu els
drets dels treballadors i els deures correlatius de l’empresari en aquest àmbit,
identificant-ne l’abast i la forma d’exercir-los.

En el quart apartat “La prevenció de riscos laborals en el marc de la pandèmia
per COVID-19” estudiarem com s’ha adaptat la normativa de prevenció de riscos
laborals per donar resposta als reptes de seguretat i salut en el treball plantejats
per la pandèmia provocada per la COVID-19.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, es proposa que feu els exercicis d’autoa-
valuació i les activitats proposades, i seguir l’activitat de l’aula.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Identificar les condicions i els elements del treball que poden afectar la
salut de les persones, segons el tipus d’activitat, les formes organitzatives
de l’empresa i els materials, productes i equips dels processos de treball.

2. Relacionar els efectes sobre la salut que es poden produir a la feina
(accidents, incidents, malalties professionals i altres) amb les conseqüències
personals, socials i econòmiques que originen.

3. Interpretar els elements, les característiques, les aplicacions i les fases i
operacions d’implantació i utilització dels sistemes i elements de prevenció
i protecció que s’utilitzen per evitar, eliminar o minimitzar els riscos, a partir
d’informació tècnica i normativa de prevenció.

4. Diferenciar els avantatges i els inconvenients que presenten l’aplicació de
tècniques preventives i la utilització d’equips i elements de protecció en una
situació de treball.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Trobareu unes definicions
dels conceptes bàsics de
prevenció de riscos
laborals, a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

1. Treball i salut; conceptes bàsics de la prevenció de riscos laborals

El treball ha estat l’activitat que ha permès, al llarg dels temps, procurar a l’ésser
humà el seu manteniment material. Si bé al llarg de la història hem pogut
diferenciar moltes formes de treball, a partir del segle XVIII, amb la irrupció de
la Revolució Industrial, la modalitat de treball majoritària ha passat a ser la de la
prestació de serveis per compte aliè, en què el treballador no és propietari dels
mitjans de producció i posa a disposició de l’empresari la seva força de treball a
canvi d’una remuneració.

Avui en dia, la introducció de les tecnologies digitals en l’àmbit laboral suposa
l’aparició de noves formes de treball i la transformació de les existents; el
fenomen de les plataformes digitals (Uber, Deliveroo, Amazon...) ha suposat una
transformació de les condicions de prestació del treball, en què, en molts casos,
s’eludeix l’aplicació del dret laboral a aquests supòsits; difuminant, així també,
l’aplicació de la normativa preventiva.

Plataformes: la precarització de les relacions de treball

“Las nuevas tecnologías han permitido la expansión de la economía colaborativa o
sharing economy, por cuanto han permitido la creación de plataformas que facilitan
el encuentro de usuarios para compartir, intercambiar o prestar bienes y servicios
infrautilizados. Sin embargo, en este contexto, han aparecido plataformas digitales como
Uber, Deliveroo, Glovo o Amazon Mechanical Turk que, tergiversando la esencia de la
economía colaborativa, han desarrollado verdaderos modelos de negocio basados en la
elusión de la normativa laboral y de Seguridad Social.

El modelo de las plataformas digitales está contribuyendo a la precarización del trabajo, a
la vez que reaparece el debate sobre la obsolescencia de la norma laboral. Se trata, no
obstante, de un falso debate, dado que el concepto de trabajador encaja en el ámbito de
las plataformas digitales; simplemente, algunas de estas plataformas han optado por eludir
la norma laboral.”

Ginès, A. (2018). “Nuevas formas de trabajo en plataformas digitales”. El País.

Les plataformes digitals estan
precaritzant les relacions de treball.
La imatge d’un repartidor amb bici
pel carrer és cada vegada més
habitual.

Tot i l’aparició d’aquestes altres formes de treball, la modalitat dominant d’acti-
vitat productiva, i la que segueix sent la referència en l’àmbit preventiu, és la del
treball assalariat per compte aliè.

El treball assalariat per compte aliè consisteix en la compravenda dels
serveis del treballador en el marc d’un contracte pel qual la persona es
compromet i s’obliga a un treball a canvi de la compensació econòmica
corresponent.

Aquesta forma de treball ha anat perdent pes en l’activitat econòmica i convivint
amb altres modalitats de prestació de serveis, com el treball autònom o el treball
cooperatiu, i en els darrers temps les noves formes de treball aparegudes arran del
que s’ha anomenat economia col·laborativa (plataformes digitals). Les tasques
domèstiques, l’autoproducció o el voluntariat social serien modalitats de treball
no salarial.
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La dependència o subordinació del treballador respecte de l’empresari pel
qual treballa és una característica essencial del treball per compte d’altri: el
treballador realitza la seva tasca laboral seguint les instruccions de l’empresari
que el contracta, sota el seu àmbit d’organització i direcció, i executant l’activitat
laboral (habitualment) en els locals i espais de treball d’aquest.

Algunes de les altres formes que hem esmentat comparteixen també aquesta
característica; en el cas del treball autònom que realitza la seva tasca dins dels
locals de l’empresa que ha contractat els seus serveis (amb independència del
vincle jurídic que s’ha establert) treballant sovint en el mateix espai que els
treballadors per compte d’altri, als quals els uneix un vincle laboral amb el seu
contractador.

És habitualment l’ocupador/empresari (el que contracta els serveis del treballa-
dor / treballador autònom) qui configura l’entorn en què s’executa la prestació de
treball. És ell qui determina la forma com es dissenyen les condicions de treball
que poden comportar l’exposició del treballador a diferents riscos.

Com a conseqüència del paper de l’empresari com a organitzador de l’activitat
productiva i, per tant, creant i determinant les condicions de treball i d’exposició
als diferents riscos, la llei el situa com a garant de la salut de les persones que
efectuen la prestació de treball dins del seu àmbit d’organització.

L’obligació de l’empresari de garantir la integritat física i la salut de
les persones que treballen sota el seu àmbit d’organització és el que
anomenem deure empresarial de seguretat, i configura l’essència del que
hem anomenat prevenció de riscos laborals.

La protecció en l’àmbit preventiu inclou no només els considerats pròpiament
treballadors per compte d’altri contractats per un empresari, sinó també les formes
de treball autònom i el treball per a les administracions públiques.

1.1 El deure empresarial de seguretat en la normativa

El dret a la protecció de la salut del treballador (en sentit ampli) està recollit per
la normativa tant a escala internacional com interna de l’Estat espanyol i implica,
d’una banda, la correlativa obligació de l’empresari de garantir aquesta protecció i,
de l’altra, el deure del legislador i de les administracions públiques de garantir-ne
el compliment.

Així, en el text constitucional espanyol, es recullen les prescripcions relatives a
la prevenció de riscos laborals que configuren el marc normatiu on s’emmarca
aquesta regulació en la nostra normativa interna. La Constitució espanyola de
1978 recull els següents preceptes:

• Es reconeix el dret a la vida i a la integritat física i moral dels ciutadans (art.
15 CE).
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• S’estableix la seguretat i la higiene en el treball com un dels principis rectors
de la política social i econòmica (art. 40.2 CE).

• Es reconeix el dret a la protecció de la salut de les persones (art. 43.1 CE)

• S’estableix la competència dels poders polítics d’organitzar i tutelar la salut
pública a través de les diverses polítiques preventives (art. 43.2 CE).

La Constitució espanyola del 1978 i la prevenció de riscos laborals

“Article 15. Tothom té dret a la vida i a la integritat física i moral, sense que, en cap cas,
ningú no pugui ser sotmès a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta
abolida la pena de mort, llevat d’allò que puguin disposar les lleis penals militars per a
temps de guerra.”

“Art. 40.2. Els poders públics fomentaran també una política que garanteixi la formació i la
readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i la higiene en el treball i garantiran el
descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques
retribuïdes i la promoció de centres adequats.”

“Article 43.1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.”

“Article 43.2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de
mesures preventives i a través de les prestacions i dels serveis necessaris. La llei establirà
els drets i els deures de tothom en aquest punt.”

Constitució espanyola (1978)

La norma constitucional considera el dret a la vida i a la integritat física i moral
com un dret fonamental (junt amb altres d’igual consideració com la llibertat de
creences o el dret a la llibertat i a la seguretat). A aquesta tipologia de drets
se’ls atorga la màxima protecció: d’una banda són drets que vinculen tots els
poders públics i, de l’altra, s’estableixen procediments específics per denunciar-
ne la vulneració.

Normativa internacional sobre salut laboral

La protecció de la salut laboral és un dret complex. En l’àmbit internacional caldrà tenir com
a referència, d’una banda, la normativa de l’Organització Internacional del Treball (OIT) (en
particular el Conveni núm. 155, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de
treball, ratificat per Espanya l’any 1981) i, de l’altra, la normativa comunitària (en particular
la Directiva 89/391/CEE relativa a l’aplicació de mesures per a promoure la millora de la
seguretat i la salut dels treballadors en el treball).

La normativa de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i la Directiva
89/391/CEE són els dos textos legals que inspiren l’aparició de la normativa
preventiva en el nostre país i, en concret, la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals (LPRL, en endavant) que és la base del bloc normatiu
preventiu en què s’assenta la prevenció de riscos laborals a Espanya. Aquesta
norma desenvolupa els preceptes constitucionals relatius a la seguretat i salut
laboral, adequa la legislació espanyola a les directives comunitàries de prevenció
de riscos i dona resposta als compromisos internacionals derivats de la ratificació
del Conveni 155 de l’Organització Internacional de Treball.

Tal com s’estableix en l’art. 1 de l’LPRL, aquest text legal i les disposicions que
la desenvolupen constitueixen l’àmbit normatiu de la prevenció de riscos laborals:

“Article 1. Normativa sobre prevenció de riscos laborals. La normativa sobre prevenció
de riscos laborals està constituïda per aquesta llei, les disposicions de desplegament
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Declaració Universal dels
Drets Humans

L’article 25.1 diu així: “Tota
persona té dret a un nivell de

vida adequat que li asseguri, tant
a ell com a la seva família, la

salut i el benestar, i en especial
l’alimentació”.

o complementàries i per totes les altres normes, legals o convencionals, que contenen
prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit laboral o susceptibles
de produir-les en aquest àmbit.”

Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Aquest text normatiu estableix, així mateix, l’àmbit d’aplicació de la normativa
preventiva a Espanya, i en defineix els conceptes jurídics bàsics (prevenció, risc
laboral, perill greu i imminent, equip de treball...). En el seu article 3 estableix
l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva, determinant els subjectes als quals
s’aplicarà aquesta norma i els reglaments que la desenvolupen, que esdevindran
els col·lectius protegits per la legislació preventiva.

1.2 Salut laboral i prevenció de riscos

Quan en el llenguatge col·loquial fem referència a la salut utilitzem aquest
concepte com a sinònim d’absència de malaltia o de dolor fisicocorporal, amb una
concepció estrictament somàtica de la salut. Aquest concepte resulta insuficient
quan el relacionem amb l’entorn laboral, ja que hi ha circumstàncies que poden
provocar alteracions de la salut de la persona que van més enllà dels danys físics
sobre el treballador.

El concepte de salut de l’OMS abasta el complet benestar de l’individu en
la seva dimensió física, mental i social, i implica que totes les necessitats
fonamentals de les persones estiguin cobertes: afectives, sanitàries,
nutricionals, socials i culturals.

El concepte de salut de l’OMS és personal i subjectiu: variarà en funció de les
característiques personals i socials de la persona i de la percepció que tingui de
la seva situació. Tot i això, s’exigeixen unes condicions mínimes que permetin
l’exerceixi dels drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics.

Hi ha una clara relació entre treball i salut. Per poder treballar és imprescindible
que la persona treballadora disposi d’un mínim de salut, però sovint les condicions
en les quals es desenvolupa la feina produeixen la pèrdua de la salut. La capacitat
del treball de generar situacions de risc fa necessari articular una actuació que
incideixi sobre les condicions en què aquest es realitza per tal d’evitar-ne els
efectes nocius. És en aquest sentit que parlem de prevenció de riscos laborals.

La prevenció de riscos laborals consisteix en actuar abans que es produeixin els
danys; evitar les condicions de treball que són susceptibles de generar els riscos i
canviar-les abans que es produeixin.
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La prevenció de riscos laborals identifica, avalua i controla els riscos
existents en l’àmbit laboral per tal d’adoptar les mesures de prevenció
pertinents que evitin els accidents i malalties que causen danys en la salut
dels treballadors.

Les conseqüències dels danys sobre la salut no només afecten la persona que els
pateix; també afecten les seves famílies i generen conseqüències negatives en les
organitzacions on desenvolupen la seva activitat laboral i a tota la societat en
general.

Socialment la pèrdua de salut ocasionada pels accidents i les malalties laborals su-
posa una despesa important en les prestacions que contempla el sistema públic de
Seguretat Social, i implica un cost important en recursos sanitaris i assistencials.

En les empreses, els accidents i les malalties ocasionen una pèrdua de recursos
tant materials com humans: els directes, que es provoquen com a efecte immediat
sobre l’organització (temps de treball, recursos materials, sancions i indemnitza-
cions derivades de la responsabilitat de l’empresa per la falta de prevenció, entre
d’altres), i els indirectes, que incideixen en una pèrdua d’imatge de l’empresa
i empitjorament del seu clima d’organització. En la taula 1.1 es mostren les
despeses directes i indirectes causades pels accidents de treball.

Taula 1.1. Despeses directes i indirectes dels accidents

Despeses directes Despeses indirectes

• Temps de treball perdut pel treballador accidentat i
pels seus companys o caps
• Pèrdues materials
• Indemnitzacions al treballador
• Sancions a l’empresa
• Despeses derivades de l’aturada de la producció

• Endarreriments en els lliuraments dels béns o
serveis
• Pèrdua de la imatge de la pròpia empresa
• Empitjorament del clima laboral
• Augment de la conflictivitat

Per tal d’evitar aquestes conseqüències negatives, legalment s’estableix
l’obligació de l’empresari de vetllar pel manteniment de la salut dels treballadors
de la seva empresa, adoptant les mesures necessàries per tal d’assegurar-la. La
falta d’unes condicions de treball segures per a la integritat i la salut dels
treballadors pot ser motiu d’importants sancions per part de l’Administració
laboral.

La prevenció de riscos laborals es planteja com una pràctica tan necessària en
l’àmbit legal com beneficiosa en l’econòmic: dissenyar unes condicions de treball
que evitin els efectes negatius del treball sobre la salut dels treballadors i que
tinguin em compte l’assoliment dels màxims nivells de benestar dels treballadors
a la feina serà positiu per a la mateixa organització i per al conjunt de la societat.
En la figura 1.1 podeu veure les motivacions de les empreses per fer prevenció.
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Figura 1.1. Motivacions de les empreses per fer prevenció

La prevenció de riscos laborals té una doble finalitat: d’una banda, pretén
minimitzar els efectes negatius del treball –malalties, accidents de treball i
altres danys a la salut–, de l’altra, afavorir els efectes positius del treball.

1.3 Les condicions de treball

L’àmbit laboral en el qual es desenvolupa el treball pot incidir de manera negativa
sobre el treballador i influir en la generació o potenciació de riscos que afectin la
seva seguretat i salut.

En un primer moment, com a condició de treball, es feia referència només a les
condicions materials i ambientals del lloc de treball (maquinària, instal·lacions,
locals, temperatura, humitat, soroll...) sense que s’incloguessin les condicions
relatives a la forma com s’organitzava el treball. Actualment també s’inclouen
les circumstàncies relatives a l’organització del treball i al contingut de la tasca
efectuada pel treballador que poden tenir incidència sobre la seva salut (ritme de
treball, estil de lideratge...).

La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL), en el seu article 3.7,
defineix el que ha d’entendre’s com a condició de treball, utilitzant una visió
àmplia del que s’ha de considerar com a tal, superant la concepció tradicional
que únicament tenia en compte els aspectes materials com a possibles generadors
de danys per a la salut del treballador. Dins del concepte legal de condicions de
treball, regulat per l’article 4.7 de l’LPRL, s’inclou específicament:

• “Les característiques generals dels locals, les instal·lacions, els equips, els
productes i altres estris existents en el centre de treball” (punt a. art. 4.7
LPRL).

• “La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l’ambient
interior de treball i les seves corresponents intensitats i concentracions o els
seus nivells de presència” (punt b. art. 4.7 LPRL).

• “Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment
que influeixen a l’hora de generar-se els riscos esmentats” (punt c. art. 4.7
LPRL).
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• “Totes aquelles altres característiques de la feina, incloses les relatives a la
seva organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos als
quals estigui exposat el treballador” (punt d. art. 4.7 LPRL).

L’LPRL defineix la condició de treball com aquella característica del
treball susceptible de tenir influència en la generació de riscos per a la
seguretat i salut del treballador. En la definició, hi tenen cabuda, a més dels
aspectes materials tradicionals, aquelles qüestions relatives a l’organització
del treball: treball per torns, càrrega de treball, monotonia, nocturnitat,
participació del treballador en l’empresa, entre d’altres.

Per tant, les condicions del treball són el conjunt de les circumstàncies que es
donen en l’entorn on es desenvolupa l’activitat laboral i que poden incidir en la
salut del treballador entesa en els seus aspectes de benestar físic, mental i social.
I aquestes tenen conseqüències tant sobre l’individu com sobre l’organització on
treballa:

• Pel que fa al treballador individual, afecten la qualitat de vida laboral i la
salut i el benestar psicològic del treballador; la seva motivació i la satisfacció
laboral i la implicació en el seu lloc de treball.

• En l’àmbit de l’organització, poden generar disfuncions (absentisme,
rotació, baixes laboral...) i afectar la seva eficàcia i eficiència.

1.4 Risc i factor de risc

En matèria de seguretat i salut laboral sovint es fan servir les paraules risc, perill
i factor de risc per a fer referència a un mateix fet, la qual cosa pot ocasionar
confusions:

• Perill, en el seu ús col.loquial, és la propietat o aptitud intrínseca d’alguna
cosa d’ocasionar un dany. Amb aquest mateix significat s’utilitza també en
l’àmbit preventiu.

• En l’àmbit preventiu, quan volem referir-nos al perill, parlem de factor de
risc, que fa referència a una situació potencial que pot ocasionar algun dany.
Un factor de risc, és una situació que té la potencialitat de provocar danys.
Dit d’una altra manera, factor de risc és aquella situació potencial, que
per una organització deficient de les condicions de treball, és susceptible
d’ocasionar danys a la integritat física i/o salut dels treballadors.

• I podem definir risc laboral com la probabilitat que la capacitat d’ocasionar
danys s’actualitzi en les condicions d’utilització o d’exposició, i pugui
generar danys.
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Combatre els riscos en el
seu origen

El principi preventiu de l’art. 15
de l’LPRL, que obliga a

combatre els riscos en el seu
origen incideix, en la necessitat
d’actuar sobre el principi de la

cadena que causa els danys per a
la salut del treballador.

Segons l’art 4.2. de l’LPRL, s’entén per risc laboral la possibilitat que un
treballador pateixi un determinat dany en ocasió del treball. La magnitud del
risc dependrà de la probabilitat que es produeixi el dany i de la seva severitat.

En aquest sentit, podem considerar que un factor de risc pot donar lloc a diferents
riscos i provocar danys de tipus divers. No cal que estem parlant d’una situació de
màxima urgència, sinó d’una situació potencial que pot ser generadora de riscos
que poden provocar danys. En la figura 1.2 es mostra aquesta seqüència temporal:

Figura 1.2. Seqüència temporal de generació del risc

Exemple de distinció entre risc i factor de risc

La manipulació incorrecta per part d’un operari d’un paquet que contingui material tòxic
és un factor de risc que podria tenir associats diferents riscos: d’una banda la caiguda
del paquet sobre el treballador la qual cosa li pot ocasionar fractures i contusions, i d’una
altra la inhalació del producte tòxic amb les conseqüències d’intoxicació per inhalació del
producte per part del treballador. Per una mateixa situació potencial hi ha una probabilitat
d’actualització de riscos diferents.

Els factors de risc vindran determinats per les condicions en què el treballador
ha de desenvolupar el seu treball. Aquests poden fer referència tant a situacions
materials com a situacions immaterials.

1.4.1 Classificació dels factors de risc

Podem classificar els riscos en funció de diferents criteris. Una classificació dels
factors de risc susceptibles de causar danys sobre la salut del treballador és la que
distingeix en funció del tipus d’agent que els causa.

D’aquesta manera, es fa una diferència entre aquells causats per agents materials,
que són tots els que tenen un contacte directe amb el cos de la persona, i els causats
pels agents immaterials, que són els que actuen principalment a nivell psicològic.
Són els següents:

• Agents materials:

– Mecànics (màquines, instal·lacions, eines, locals...)
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– Físics (soroll, temperatura, humitat, radiacions...)

– Químics (amiant, plom, clor...)

– Biològics (bacteris, fongs, virus...)

• Agents immaterials:

– Inherents a l’organització del treball (treball a torns, treball nocturn,
possibilitat de participació en l’organització...)

– Inherents a la tasca (requeriments mentals del treball, contingut del
treball, ritme i monotonia, repetibilitat...)

Per fer front als riscos laborals, s’han desenvolupat una sèrie de tècniques dins de
l’àmbit preventiu. Així, una altra classificació seria en funció de quina sigui la
tècnica preventiva que els estudia. Podem diferenciar entre:

• Riscos de seguretat: inclou els derivats de les condicions estructurals dels
espais de treball (escales...) i els que deriven de les condicions d’utilització
dels equips de treball (màquines, eines...). En aquest sentit els més habituals
són caigudes, cops, xocs, contactes elèctrics...

• Riscos higiènics: són els que es deriven de les condicions ambientals
(factors físics, químics o biològics) que poden causar malalties en els
treballadors. Els més habituals serien l’exposició a substàncies nocives; el
contacte amb substàncies càustiques o corrosives; l’exposició a radiacions;
l’estrès tèrmic; l’exposició a soroll i vibracions...

• Riscos ergonòmics: són els derivats de la càrrega física o mental de treball.
Els més habituals són sobreesforços, postures incorrectes en la manipulació
de càrregues; càrrega de treball excessiva...

• Riscos psicosocials: són els que deriven de les condicions organitzatives i
psicosocials que es donen en el lloc de treball. En aquest sentit identifiquem
entre altres: ritme de treball elevat; falta d’autonomia, treball monòton i
repetitiu, poques exigències en relació a la tasca assignada...

1.4.2 Disciplines preventives

Dins de les tècniques preventives utilitzades per eliminar o controlar els factors
de risc, podem diferenciar les que no són pròpies de l’àmbit preventiu, però que
s’apliquen en aspectes preventius específics, de les que s’utilitzen globalment en
la prevenció, i en constitueixen autèntiques disciplines preventives (vegeu la taula
1.2). Així, entre les tècniques globals preventives diferenciem: la seguretat en
el treball, la higiene industrial, l’ergonomia, la psicosociologia i la medicina del
treball; vegem-les detingudament.
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Tècniques de seguretat

Dissenyar proteccions per a una
màquina per evitar atrapaments,
o protegir els treballadors amb

xarxes anticaigudes, serien
aplicacions de tècniques de

seguretat.

Tècniques ergonòmiques

Dissenyar espais de treball
amplis i que permetin postures

confortables i no lesives als
treballadors és objecte d’estudi

de l’ergonomia.

Taula 1.2. Tècniques preventives

Globals Específiques

Seguretat a la feina
Higiene industrial
Medicina del treball
Psicologia

Enginyeria
Arquitectura
Física
Química
Biologia
Traumatologia
Anatomia

Fisiologia
Psicosociologia
Pedagogia
Dret
Organització
Economia

La seguretat en el treball és el conjunt de tècniques preventives que tenen com a
finalitat dur a terme accions que evitin els accidents de treball. La seguretat en el
treball actua:

• Eliminant o reduint el risc d’accident en el seu origen. Dissenyant màquines,
instal·lacions i mètodes de treball que no puguin causar accidents als
treballadors.

• Protegint els treballadors dels riscos que no es poden evitar, a través de
mecanismes de protecció col·lectiva i individual.

• Enregistrant, estudiant i investigant els accidents que passen a l’empresa
per analitzar què els ha causat i poder proposar les mesures correctores
necessàries.

La higiene industrial és la tècnica no mèdica que té com a finalitat la prevenció de
les malalties ocasionades en l’àmbit professional a través de l’estudi i avaluació
dels agents contaminants que poden trobar-se en els ambients de treball. Així,
estudia com l’ambient físic que envolta al treballador actua sobre la seva salut
a través dels diferents contaminants: químics, físics o biològics, provocant
malalties.

Les activitats que la higiene industrial durà a terme seran identificar el o els
contaminants nocius, avaluar la probabilitat que siguin perjudicials per als éssers
humans, realitzar les accions correctores (si és convenient), i fer-ne un seguiment
periòdic.

L’ergonomia és la ciència aplicada de caràcter multidisciplinari que té com a
finalitat l’adequació dels productes, sistemes i entorns artificials a les característi-
ques, limitacions i necessitats dels usuaris, per optimitzar-ne l’eficàcia, seguretat
i confort. És una tècnica no mèdica encarregada de dissenyar els llocs de treball,
les màquines i els processos, per tal que s’adaptin al treballador, de forma que
s’aconsegueixi que siguin el màxim de saludables, segurs, eficients i confortables.

Amb l’aplicació de la psicologia i la sociologia s’estudien els factors de naturalesa
psicosocial i organitzativa existents en el treball, que poden repercutir en la salut
del treballador i generar estrès. La psicosociologia és la tècnica preventiva que
s’encarrega de l’estudi de les condicions organitzatives i psicosocials que es donen
en el treball, que poden donar lloc a factors de risc psicosocial.
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Tècniques psicosocials

La psicosociologia és la tècnica
que estudia els danys de caràcter
psicològic originats en l’entorn
de treball, i els factors
d’insatisfacció laboral.

Anàlisi psicològic o sociològic

És difícil delimitar el camp d’anàlisi dels aspectes psicològics o sociològics. De forma
general pot dir-se que l’anàlisi psicosocial, en la seva dimensió sociològica, es projecta
sobre el funcionament de les institucions socials (família, treball, amics...), i en la seva
dimensió psicològica s’encarrega d’estudiar el comportament dels individus en aquestes
institucions.

Finalment, la medicina del treball és l’especialitat de la medicina preventiva
que té com a finalitat mantenir un bon estat de salut dels treballadors i evitar les
malalties derivades del treball. La medicina del treball és l’encarregada de la
denominada “Vigilància de la salut dels treballadors”, una de les obligacions de
l’empresari en l’àmbit preventiu.

1.5 La cultura preventiva

L’empresa és un sistema social que està format per un col·lectiu de persones que
actuen segons unes creences, costums, ritus... determinats. Aquesta manera de fer
les coses que tenen els membres d’una organització és el que anomenem cultura
d’empresa. La cultura empresarial és el que identifica la manera de ser d’una
organització i es manifesta en la forma com actuen els individus que la componen.
Quan apliquem aquest concepte a l’àmbit de la prevenció de riscos laborals parlem
de cultura preventiva.

La cultura preventiva en una organització és el conjunt de creences i
comportaments dels seus membres destinats a prevenir els accidents i les
malalties professionals.

La cultura preventiva influeix en com es perceben els riscos per part dels
treballadors que conformen l’empresa, i determina en molts casos l’adopció per
part dels treballadors de conductes de risc o de conductes segures. El concepte
de cultura de la seguretat neix en els anys vuitanta, vinculat a l’accident de la
central nuclear de Txernòbil. Amb els anys adopta una dimensió global i passa a
anomenar-se cultura de la prevenció.

Sarcòfag de la central nuclear de
Txernòbil, l’accident de la qual va
donar origen al terme ’cultura de la
seguretat’ i, posteriorment, al que
avui coneixem com a ’cultura de la
prevenció’.

Deficiències en la seguretat a la central de Txernòbil

“El comienzo del periodo de cultura organizativa aplicada a la investigación y análisis de
accidentes puede remontarse al accidente nuclear de Chernóbil en 1986. La escasa
cultura de seguridad fue identificada como el principal factor explicativo de este desastre
por la International Atomic Energy, poniendo de manifiesto la importancia de los factores
humanos y organizacionales en la realización de operaciones inseguras dentro de los
sistemas tecnológicos. Los errores y violaciones de los procedimientos de trabajo
producidas con anterioridad al desastre de Chernóbil mostraban la escasa cultura de
seguridad de la planta y de la industria nuclear soviética en general, y proporcionaron
evidencia de la importancia de las deficiencias organizativas en la generación de
accidentes. [...] Hoy día existe un amplio reconocimiento de que la cultura organizativa es
un elemento crítico del éxito o fracaso de una organización. De forma análoga, la ausencia
de cultura de seguridad se identifica, frecuentemente, con la generación de desastres
e incidentes, constituyéndose como un aspecto fundamental de las habilidades de la
organización para dirigir los aspectos relacionados con la seguridad de sus operciones
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y alcanzar el éxito en la gestión de riesgos. Así pues, la cultura de seguridad puede
ser considerada como una importante herramienta de gestión que permite controlar las
creencias, actitudes y comportamientos hacia la seguridad de la fuerza de trabajo.”

Fernández Muñiz, B.; Montes Peón, J. M. i Vázquez Ordás, C.J. (2007). “Safety, cultural
tool to improve corporative competitiveness”.

En aquest sentit s’entén que, en una organització en la qual realment hi hagi
implantada una autèntica cultura preventiva, es va més enllà del compliment
merament formal de la normativa de prevenció, i s’aconsegueix realment que les
conductes dels membres de l’organització siguin segures.

Cultura de la seguretat

“La cultura de seguridad de una organización es el producto de los valores, actitudes,
competencias y patrones de comportamiento, grupales e individuales, que determinan
el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad.
Organizaciones con un cultura positiva están caracterizadas por comunicaciones fundadas
en la confianza mutua, por percepciones compartidas respecto de la importancia de la
seguridad y por su confianza en la eficacia de las medidas preventivas. [...] Cada grupo
desarrolla actitudes compartidas, creencias y formas de comportamiento. Esta forma de
cultura es mucho más que la suma de sus partes. En una organización segura los patrones
de asunciones compartidas ponen a la seguridad en un lugar muy alto de sus prioridades.
Este estilo es el producto de los valores individuales y grupales, actitudes, competencias y
patrones de comportamiento”.

Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations (ACSNI). (1993). “Study group
on human factors”.

L’LPRL, en la seva redacció inicial de 1997, pretenia integrar la prevenció de
riscos laborals en tots els nivells de l’empresa, fomentant una autèntica cultura
preventiva i fent que la gestió de la prevenció des de les organitzacions no es limités
a la preparació de la documentació exigida legalment. Aquest objectiu només va
ser parcialment complert, i amb la reforma d’aquesta norma a través de la Llei
54/2003, es reforça aquesta idea, i s’exigeix als empresaris que no es limitin a
la preparació de la documentació obligatòria en matèria de prevenció de riscos
laborals, sinó que propugnin la integració autèntica de la prevenció en la gestió de
l’empresa, i en tots els seus nivells jeràrquics.

Exposició de motius; Llei 54/2003.

“L’anàlisi d’aquests problemes posa de manifest, entre altres qüestions, una incorporació
deficient del nou model de prevenció i una falta d’integració de la prevenció en l’empresa,
que s’evidencia moltes vegades en el compliment més formal que eficient de la normativa.
Alhora es posa de manifest una falta d’adequació de la normativa de prevenció de riscos
laborals a les noves formes d’organització del treball, especialment en les diverses formes
de subcontractació i en el sector de la construcció.”

1.6 Els principis de l’acció preventiva

La Llei de prevenció de riscos laborals marca les pautes que ha de guiar l’actuació
de l’empresa dins de l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Aquests principis
es descriuen a l’article 15.1 LPRL i són els següents:Cartell del Ministeri de Treball per

fomentar la prevenció laboral.
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1. Evitar els riscos (art. 15.1.a LPRL) Consisteix en eliminar els perills
existents en el lloc de treball per obtenir una situació de seguretat absoluta o
risc zero. És la millor mesura preventiva, però difícil d’assolir. El criteri que
s’estableix en la normativa per limitar l’obligació d’evitar els riscos per part
de l’empresari no és un criteri econòmic sinó tècnic, per tant l’empresari no
podrà al·legar motius econòmics per no atorgar als treballadors la màxima
seguretat tecnològicament possible.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar (art. 15.1.b LPRL). Quan no
és possible eliminar alguns dels perills existents en el lloc de treball, cal
identificar-los i determinar les activitats preventives pertinents per controlar-
los. A banda, serà obligació de l’empresari, quan es trobi davant d’un risc
que no sigui possible evitar, dur a terme una activitat dedicada a mesurar
la magnitud d’aquests riscos i establir els mitjans de protecció necessaris
perquè el treballador en quedi protegit. En aquest sentit caldrà realitzar
l’activitat avaluadora que regula l’art. 16 LPRL.

3. Combatre els riscos en el seu origen (art. 15.1.c LPRL). La mesura de
prevenció més efectiva serà aquella que implica l’actuació en el moment
en què el risc s’origina. Combatre els riscos en el seu origen suposarà –en
la majoria dels casos– la seva eliminació (art. 15.1 a LPRL), i en cas que
això no sigui possible, caldrà avaluar-ne la magnitud i establir les mesures
preventives adients (art. 15.1 b i 16 LPRL) per tal de reduir-los.

4. Adaptar el treball a la persona (art. 15.1.d LPRL). Caldrà adaptar el lloc
de treball i elegir els equips i els mètodes de treball en funció de la persona.
El precepte legal centra l’atenció en els aspectes relatius a la concepció
dels llocs de treball i a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, per tal de mitigar els efectes que el treball monòton i repetitiu té
per al treballador i reduir els efectes negatius que ocasiona en la seva salut.

• Aquesta mateixa concepció d’adaptació del treball a la persona es
recull en l’art. 36.5 de l’Estatut dels Treballadors quan regula el treball
nocturn, treball per torns i ritme de treball dels treballadors. L’article
estableix que l’empresari haurà de tenir en compte el principi general
d’adaptació del treball a la persona, especialment per atenuar el treball
monòton i repetitiu en funció del tipus d’activitat i de les exigències
en matèria de seguretat i salut dels treballadors i destaca que aquestes
exigències hauran de ser tingudes particularment en compte a l’hora
de determinar els períodes de descans durant la jornada de treball.

• En el mateix precepte de l’LPRL s’obliga l’empresari a tenir en compte
les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
de salut en el moment d’encomanar-los les tasques. (art. 15.2 LPRL).

5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica (art. 15.1.e LPRL). Cal actuar
en l’àmbit de la prevenció amb la idea de la millora contínua, tenint en
compte els nous avenços que permeten eliminar totalment el risc o protegir
millor les persones. Aquest aspecte s’haurà de tenir en compte sobretot en
referència a la protecció de les màquines o utilització de matèries perilloses,
i caldrà una constant adaptació de tècniques i equips i aparells de protecció,
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Mesures de protecció
col·lectives

Ho són aquells elements i/o
instal·lacions que afecten el

conjunt dels treballadors:
baranes, passarel·les, tanques

perimetrals, instal·lació de
marquesines per evitar caiguda

d’objectes, senyalització,
barreres de protecció acústica...

així com de substitució de matèries primeres. L’obligació de seguretat de
l’empresari té caràcter dinàmic, en el sentit que les mesures que adopta
s’han d’actualitzar constantment, i han de tenir en compte la introducció de
les noves tecnologies i els nous avenços que permetin minimitzar els riscos
existents.

6. Substituir allò que sigui perillós per allò que impliqui cap o poc perill
(art. 15.1.f LPRL). Caldrà sempre triar els espais, equips i mètodes de
treball que impliquin cap o poc perill, enfront d’aquells que sí que en
suposin. Aquest principi recull el contingut d’altres ja enumerats, en el
sentit d’evitar els riscos si és possible (art. 15.1.a LPRL) i –si això no és
possible– avaluar-los per reduir-los (art. 15.1.b LPRL).

7. Planificar la prevenció (art. 15.1.g LPRL). Cal buscar un conjunt coherent
que integri la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball,
les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
La planificació de l’acció preventiva suposarà el disseny de les mesures
pertinents amb la indicació dels terminis i responsables de la seva execució.

8. Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual
(art. 15.1.h LPRL). L’empresa haurà de seguir l’ordre següent: intentar
eliminar el perill; si això no és possible haurà de buscar mesures de protecció
col·lectiva que controlin el risc i, en cas que això tampoc no ho sigui, li
caldrà recórrer a les mesures de protecció individual.

9. Donar les instruccions degudes (art. 15.1.i LPRL). L’empresa haurà
d’instruir els treballadors sobre com han de fer la seva tasca per tal que
aquesta es desenvolupi en una situació de màxima seguretat. Aquest
principi està relacionat amb l’obligació de l’empresari d’informar i formar
els treballadors (art. 18 i 19 LPRL).

Monotonia i treball repetitiu com a factor de risc psicosocial

La realització per part del treballador de tasques monòtones que suposen la repetició cíclica
de seqüències molt curtes i repetitives de moviments dificulta que el treballador mantingui
l’estat d’atenció, i suposa un factor de risc psicosocial. Aquests tipus de treball solen
tenir implicacions ergonòmiques, provoquen trastorns musculoesquelètics de l’espatlla i
els membres superiors, però tenen també transcendència en l’àmbit psicosocial, perquè
impliquen poca varietat i escasses oportunitats d’aprenentatge per al treballador.

1.7 Danys derivats del treball

Quan els factors de risc presents en les condicions de treball deficients s’actualit-
zen, generen riscos que poden causar danys sobre la salut dels treballadors que
hi estan exposats. La classificació que doctrinalment es fa dels danys diferencia
entre:

• Accidents de treball
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Patologies laborals
específiques

Entre els danys derivats del
treball, l’accident de treball i la
malaltia professional
constitueixen el que s’anomena
patologies específiques del
treball.

La fatiga o l’envelliment
prematur serien
considerades patologies
inespecífiques.

Amb relació al treball per
compte propi (autònom)
també es pot parlar
d’accident de treball, i
compta amb una regulació
específica.

• Malalties professionals

• Altres patologies derivades del treball

L’LPRL en el seu article 4.2. defineix els danys derivats del treball: com
“les malalties professionals, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió
del treball”.

El marc normatiu concret que regula els danys derivats del treball es conté en la
Llei general de la Seguretat Social (LGSS, en endavant), que en el seu articulat
defineix el concepte d’accident de treball i malaltia professional. En la figura 1.3
es mostra la diferenciació de danys que es fa en la LGSS.

Figura 1.3. Tipus de danys

Ens referim a les patologies inespecífiques o altres patologies derivades del
treball per fer referència a aquelles malalties en què, tot i que es contrauen
per les condicions de treball deficients, la seva aparició està influïda per uns
factors extralaborals: factors biològics, genètics, ambientals...

1.7.1 Accident de treball

Es considera accident de treball tota lesió que pateix el treballador com a
conseqüència del treball que realitza per compte aliè.

L’art. 156.1 de l’LGSS delimita el concepte d’accident de treball considerant que
tindran aquesta consideració les lesions que es produeixen com a conseqüència del
treball executat per compte d’altri. Així, l’art. 156.3 del mateix text legal estableix
que “es considera, llevat que hi hagi una prova en contra, que són constitutives
d’accident de treball les lesions que pateixi el treballador durant el temps i en el
lloc del treball“.
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A aquesta delimitació general s’afegeixen altres supòsits que –tot i no reunir les
característiques referides en els punts 1 i 3 de l’art. 156– la llei considera que
han de rebre la mateixa protecció. Així, segons l’art. 156.2 LGSS també tenen
consideració d’accidents de treball:

• Els que pateix el treballador en anar al lloc de treball o en tornar-hi.

• Els que pateix el treballador en ocasió o com a conseqüència de l’exercici
de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar al
lloc en què s’exerceixen les funcions pròpies dels càrrecs esmentats o en
tornar-ne.

• Els esdevinguts en ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i
ser diferents de les del seu grup professional, executi el treballador en
compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interès del
bon funcionament de l’empresa.

• Els esdevinguts en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, si
els uns i els altres tenen connexió amb la feina.

• Les malalties, no incloses a l’article següent, que contregui el treballador
amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la
malaltia ha tingut com a causa exclusiva l’execució del treball.

• Les malalties o els defectes que patia amb anterioritat el treballador que
s’agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l’accident.

• Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva na-
turalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties intercurrents, que
constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per
l’accident mateix o tinguin l’origen en afeccions adquirides en el nou mitjà
en què s’hagi situat el pacient per a la seva curació.

Elements que integren el concepte d’accident de treball

Només es consideraran accidents de treball aquelles lesions que pateix el treballa-
dor durant el temps de la jornada laboral i que s’originen en el lloc de treball, així
com les que tenen el seu origen en el desplaçament de casa a la feina i al revés.
Perquè una lesió es pugui considerar accident laboral caldrà que es verifiquin
diferents aspectes:

• Element objectiu: existència de lesió corporal.

• Element subjectiu: condició de treballador per compte aliè o assimilat.

• Nexe d’unió entre l’element objectiu i el subjectiu: relació de causalitat.

L’existència de lesió corporal en el treballador és el primer element que configura
el concepte d’accident de treball. La doctrina interpreta de forma extensiva aquest
concepte, en el sentit que no fa referència només a un dany físic (un traumatisme),
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Concepte jurídic de
causalitat

Nexe de causalitat o relació de
causalitat vol dir que cal que els
danys causats siguin
conseqüència d’una acció o
omissió del responsable, en
aquest cas, l’empresari.

sinó que es pot estendre als danys psíquics causats al treballador, i entendre aquests
com a lesions.

Els danys psíquics com a lesions

“Se entiende por lesión el daño o perjuicio, no solo físico, sino también psíquico, de modo
que el concepto lesión no se limita al traumatismo sino que se amplía a todo daño corporal.
Como destaca la jurisprudencia, no obtienen solo la calificación de accidente de trabajo
las ‘lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también
las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo
causadas por agentes patológicos internos o externos’. Se considera, pues, lesión todo
menoscabo físico que incida en la capacidad funcional de una persona.”

Sánchez Pérez, J. (2013). La configuración jurídica del accidente de trabajo.

El segon element són les condicions de treballador per compte d’altri o
assimilat. La regulació de l’accident de treball protegeix els treballadors per
compte d’altri que regula l’Estatut dels treballadors. Per tant, el treballador que
gaudeix de la protecció per accident de treball, en principi, és el que té una relació
laboral. Tot i això a aquest col·lectiu se n’hi afegeixen d’altres que s’assimilen
a aquesta consideració i que –pròpiament– no desenvolupen una activitat laboral
(personal al servei de les administracions públiques inclòs en el règim general de
la Seguretat Social, funcionaris públics i el treball autònom).

Finalment, la relació de causalitat entre el dany ocasionat i el treball fa neces-
sari que el dany per a la salut del treballador s’hagi produït com a conseqüència
del treball; és a dir, que la causa que l’origina sigui una configuració deficient de
les condicions de treball. Aquesta sempre s’haurà d’entendre en sentit ampli.

Sentit ampli de la relació causal

“La relación causal que determina la conexión entre trabajo y lesión opera [...] de forma
flexible y en sentido amplio, al comprender tanto aquellos supuestos en que el trabajo es
causa única o concurrente de la lesión como aquellos otros en que actúa como condición,
sin cuyo concurso no se hubiera producido dicho efecto”.

Sánchez Pérez, J. (2013). La configuración jurídica del accidente de trabajo.

Ampliació legal de l’àmbit d’accident de treball

Per imperatiu legal, es considera que també són accidents de treball, algunes
lesions patides pel treballador que, tot i no haver-se produït estrictament en
les condicions que assenyala el text legal citat (art. 156. 1 i 3 LGSS), el
legislador considera que també han de ser objecte de la protecció que atorga
aquesta consideració. Com ara:

• Les lesions que pateixen els treballadors a l’anar o tornar (in itinere) del seu
lloc de treball.

• Les lesions que pateix el treballador com a conseqüència de la realització
de les funcions dels càrrecs electius de caràcter sindical.

• Les lesions ocasionades en actes de salvament o similar en l’àmbit de treball.
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Ampliació del concepte i
causa laboral

La doctrina considera que
aquesta ampliació del concepte

d’accident es fa perquè no es pot
excloure la seva vinculació amb

el treball.

Desplaçaments no
habituals

S’exclou del concepte d’accident
de treball in itinere els que

s’ocasionen en trajectes realitzats
pel treballador que no siguin els

habituals per incorporar-se o
tornar del domicili al treball.

• Aquelles malalties que no puguin ser considerades com a malaltia pro-
fessional pel fet de no reunir els requisits que legalment s’estableixen (i
s’anomenen malalties derivades del treball).

Pel que fa als accidents de treball en anar o tornar de la feina, perquè es pugui
parlar d’un accident de treball in itinere la jurisprudència ha considerat que cal
que:

• El treballador es desplaci directament del domicili a la feina o a l’inrevés.
No queden protegits altres tipus de desplaçaments (visita mèdica, gestions
del treballador...).

• S’hagi produït l’accident temporalment en el termini habitual de realització
del desplaçament del domicili a la feina o a l’inrevés.

• El transport s’hagi realitzat a través de qualsevol mitjà de transport, tant
públic com privat i també a peu.

Els accidents que pot patir el treballador en els desplaçaments que realitza durant
la seva jornada laboral no es consideren accidents de treball in itinere, sinó que
són accidents de treball “ordinaris” i se’ls anomena accident en missió, ja que es
produeixen en ocasió de l’acompliment de les tasques encomanades al treballador.

Els accidents de treball in itinere són aquells que es produeixen en el
desplaçament d’anar o tornar de la feina a la residència del treballador.
Mentre que l’accident in missio és el que es produeix durant el desplaçament
del treballador a una destinació diferent de la seva habitual, per tal de realitzar
activitats laborals encomanades per l’empresari.

Pel que fa a la realització de les funcions dels càrrecs electius de caràcter
sindical, es considera accident de treball el que pateix el treballador quan està
fent funcions de càrrec electiu de caràcter sindical.

Els actes de salvament en l’àmbit del treball són les lesions ocasionades
al treballador en actes de salvament o similar en l’àmbit de treball; també es
consideraran accidents de treball.

Finalment, trobem les malalties derivades del treball o que no poden ser
considerades malalties professionals. Entre els possibles danys causats a la
salut dels treballadors per unes condicions de treball deficients, hem fet referència,
a més dels accidents de treball, a les malalties professionals. Jurídicament es
consideraran accidents de treball les malalties que, tenint l’origen en l’àmbit
laboral, no estan recollides en el quadre de malalties professionals.

El quadre de malalties professionals (QMP) i el foment de la prevenció

“El Cuadro de Enfermedades Profesionales fue aprobado por el Real Decreto 1299/2006.
Incluye una lista de enfermedades reconocidas como profesionales y los trabajos y
sustancias que exponen al riesgo de contraerlas.

Si un/a trabajador/a sufre una enfermedad que figura en la lista y su actividad profesional le
pone en contacto con el agente nocivo generador de la enfermedad, tal y como se describe
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Malalties considerades
jurídicament com a
accident de treball

Des d’un punt de vista jurídic,
només es consideren malaltia
laboral les que, entre altres
requisits, estan incloses en la
llista de malalties professionals
que regula l’RD 1299/2006.
Això fa que, per protegir el
treballador de les malalties
originades en l’àmbit laboral que
no estiguin recollides en el text
normatiu, a aquestes se les
consideri –des del punt de vista
jurídic– com a accident de
treball.

en la lista, se le reconoce como enfermedad profesional y tiene derecho a las prestaciones
correspondientes, pero sobre todo y lo más importante es que se fomenta la prevención en
las empresas, ya que una vez declarada la enfermedad profesional se deben investigar sus
causas, reconocer los riesgos en el puesto de trabajo, identificarlas en las evaluaciones de
riesgo y, por tanto, adoptar las medidas preventivas.

Muchas enfermedades relacionadas con el trabajo no están incluidas en este listado, entre
otras causas porque muchas alteraciones de la salud son de tipo inespecífico.”

Font: Istas (tinyurl.com/y34d976f; data de consulta: 10/9/2018).

L’exigència que, per ser considerada com a professional, una malaltia ha d’estar
inclosa en el quadre de malalties professionals, pot deixar fora d’aquesta clas-
sificació altres patologies que estiguin relacionades amb una exposició dins de
l’àmbit laboral i que no hi estiguin recollides. En aquest sentit parlem de malalties
derivades del treball, i jurídicament les considerem accidents de treball. També
tindran aquesta consideració:

• Les malalties o defectes que estiguessin latents amb anterioritat, però que
s’hagin agreujat o manifestat per un accident de treball.

• Les malalties que apareixen com a conseqüència d’un procés de curació
d’un accident de treball.

Per altra banda, hi ha la discussió sobre el caràcter d’aquestes llistes. Els
estudiosos no acaben de posar-se d’acord en classificar el sistema espanyol com
“de llista tancada” en què s’estableix un llistat de malalties tancat, o bé un
“sistema mixt” en què les malalties estan en una llista tancada, però es permet
un reconeixement cas per cas.

Sistema de llista o sistema mixt?

“El carácter limitativo de las listas se acentua además por el hecho de que no son,
obviamente, listas independientes, sino que la norma establece específicas relaciones
entre ellas, de forma que si no se dan las secuencias establecidas, la enfermedad no
podrá ser calificada como enfermedad profesional (EP); aunque sí pueda serlo como
enfermedad del trabajo [...] para que una enfermedad sea calificada como EP [...] es
necesario que exista un hilo conductor entre agente (sustancias, productos, condiciones de
trabajo), medio determinado de trabajo (sector de actividad, trabajos o tareas concretas) y
enfermedad resultante (solo si es de las establecidas en la lista). Y si se rompe alguna de
las conexiones, la enfermedad no podrá ser considerada EP.

Lo que puede suceder porque el agente exista pero la concreta enfermedad tenga lugar en
un ambiente laboral no listado en relación con ese agente (ej. neoplasia maligna del pulmón
causada por el amianto pero en una actividad o trabajo que no está en la lista); o que se
trate de una enfermedad no listada pero que se produce en un ambiente laboral concreto
afectado por el agente específico de que se trate (el caso de las infecciones no listadas
que tinen lugar en el sector sanitario) [...] Circunstancias más frecuentes de lo pensable si
se tienen en cuenta que, basándose las listas que dan origen a una EP en datos médicos,
comprobaciones técnicas e información estadística, es muy frecuente que las listas queden
sobrepasadas por la realidad productiva y por las innovaciones tecnológicas y médicas no
acogiendo a enfermedades cuya condición de EP puede llegar a ser tan evidente, clara
y demostrada como otras que sí figuran en la lista. [...] hay que advertir que existen
elementos que hacen que esas conexiones se establezcan pese a todo, concediendo
la calificación de EP. Particularmente por la vía de aceptar que la enfermedad listada,
producida por un agente concreto pero en una actividad no listada, puede ser considerada
no obstante EP en virtud de una interpretación ampliatoria de los trabajos y actividades en
las que puede tener lugar esa EP. [...] Por eso se dice a veces que el sistema español más
que lista es un sistema mixto.”
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Dol o imprudència del
treballador?

Jurídicament es parla de dol,
quan hi ha hagut intenció de

causar uns danys. Quan el fet i
els danys es produeixen sense

que la persona tingui la voluntat
de provocar-los o en sigui

conscient, parlem d’imprudència
o culpa (un treballador que per

una distracció fixa malament uns
arnesos i provoca un accident de

treball), que podrà ser
considerada de tipus lleu o greu

(temerària).

Incident o accident en
blanc?

Els accidents que no causen
danys a les persones no

constitueixen legalment un
accident de treball i dins de

l’àmbit preventiu se’ls anomena
incidents o accidents en blanc.

Treballadors autònoms
econòmicament

dependents (TRADE, en
endavant)

El treballador autònom
econòmicament dependent és el
que percep més del 75% de les

seves rendes d’un sol client.

Barcelon Cobedo, S. i González Ortega, S. (2017). Las enfermedades profesionales.

Exclusions legals de la consideració d’accident de treball

La normativa estableix que no es consideren accidents de treball:

• Les lesions degudes a imprudència temerària o culpa del treballador acci-
dentat.

• Les que siguin degudes a una força major que no estigui relacionada amb el
treball (vendaval, incendi...).

La normativa preventiva exclou de la consideració d’accident de treball aquelles
lesions que, tot i que s’han produït en el lloc i temps de treball, estan determinades
per una actitud voluntària i conscient del treballador de causar un dany (dol) o per
una imprudència temerària del treballador en la seva actuació.

Distinció entre imprudència professional i temerària

“La imprudencia temeraria [...] se diferencia de la imprudencia profesional de modo
transparente en la regulación legal; esta última [...] es consecuencia del ejercicio habitual
del trabajo y se deriva de la confianza que este inspira por la repetición de unos mismos
actos. De otro lado, la imprudencia temeraria presupone una conducta en la que su
autor asume riesgos manifiestos, innecesarios y especialmente graves ajenos al usual
comportamiento de las personas; pudiendo concebirse como el patente y claro desprecio
del riesgo y de la prudencia més elemental exigible, definida como aquella conducta del
trabajador en que, excediéndose del comportamiento normal de una persona, se corra un
riesgo innecesario que ponga en peligro la vida o los bienes, de forma consciente.”

Sánchez Pérez, J. (2013). La configuración jurídica del accidente de trabajo.

Es considera que no es pot fer responsable a ningú d’aquells fets que s’han
ocasionat i que no eren previsibles ni evitables. En aquests casos es diu que els
accidents s’han comès per força major. En aquest sentit el Codi civil (CC, en
endavant) estableix que “ningú no respon dels successos que no s’hagin pogut
preveure o, que, previstos, siguin inevitables (art. 1.105 CC).

En l’àmbit de l’accident de treball també s’aplica aquest principi legal, per la
qual cosa, seran excloses de la consideració d’accident de treball aquelles lesions
causades per força major, per fets imprevisibles o inevitables.

Accident de treball i treball autònom

L’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva excedeix el de les relacions de
treball per compte aliè, la qual cosa suposa que es parli d’accident de treball
en relació amb altres col·lectius professionals: els treballadors autònoms i els
treballadors autònoms econòmicament dependents.

El mateix text legal que regula l’accident de treball dels treballadors per compte
d’altri defineix, en el seu art. 316.2 LGSS, el que hem d’entendre com a accident
de treball en relació amb el treballador autònom.
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Aquest concepte s’ampliarà en relació amb els treballadors autònoms econòmi-
cament dependents. En aquests casos, la protecció que se’ls atorga és superior,
ja que s’inclouen aquells danys i lesions que es facin en els desplaçaments cap o
des de la feina.

El treballador autònom i l’accident de treball

La LGSS assenyala que amb relació al treballador autònom: “S’entén com a accident de
treball del treballador autònom el que s’esdevé com a conseqüència directa i immediata
del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp
d’aplicació d’aquest règim especial [...]. També s’entendrà com accident de treball el patit a
l’anar o al tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests
efectes s’entendrà com a lloc de la prestació l’establiment aquell on el treballador autònom
exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es
correspongui amb el local, nau o oficina declarat a efectes fiscals” (art. 316.2 LGSS).

Estableix, així mateix, que amb relació al treballador autònom econòmicament dependent
“s’entén per accident de treball tota lesió corporal del treballador autònom econòmicament
dependent que pateixi en ocasió o per conseqüència de l’activitat professional, i també
es considera accident de treball el que pateixi el treballador anant o tornant del lloc de la
prestació de l’activitat, o per causa o conseqüència de l’activitat” (art. 317 LGSS).

S’entenen com a accident de treball del treballador autònom o
del treballador autònom econòmicament dependent aquelles lesions
corporals que pateixi com a conseqüència directa o immediata del treball
que fa per compte propi o com a conseqüència de l’activitat professional,
així com les que pateixi en els desplaçaments d’anada o tornada del lloc de
la prestació de l’activitat o per la seva conseqüència.

1.7.2 Malaltia professional

La malaltia professional és aquella patologia mèdica que consisteix en
una alteració més o menys lenta de la salut del treballador ocasionada per
unes condicions de treball deficients a conseqüència del treball executat –per
compte aliè o propi– en les activitats que s’especifiquen en el quadre de
malalties professionals.

L’art. 157 de la LGSS entén per malaltia professional “la contreta a conseqüència
del treball executat per compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el
quadre que aprovin les disposicions d’aplicació i desplegament d’aquesta llei, i
que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest quadre
s’indiquin per a cada malaltia professional”. Perquè es pugui parlar de malaltia
professional, serà imprescindible:

• Que hi hagi una relació de causa-efecte entre l’exposició continuada a la
condició de treball nociva i el dany causat sobre la salut del treballador. Les
malalties professionals poden manifestar els seus efectes molt temps després
d’haver finalitzat l’exposició del treballador a la condició laboral perjudicial.
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La relació causa-efecte
entre l’exposició nociva i el

dany

Constatar aquesta relació és molt
fàcil en el cas dels accidents de
treball, ja que aquests generen

els seus efectes de forma
immediata, però en el cas de les

malalties és més complicat, ja
que sovint els seus efectes

sorgeixen molt temps després de
la finalització de l’exposició a la

condició laboral perjudicial.

Això provocarà que en alguns casos serà difícil considerar com a laborals
algunes malalties.

• Que la malaltia estigui inclosa dins del quadre de malalties professionals en
el sistema de la Seguretat Social, que es publica oficialment al BOE i es va
actualitzant periòdicament.

• Que la malaltia estigui provocada pels elements o substàncies que en el
quadre de malalties professionals es reculli per a cada activitat.

Aquest sistema d’identificació de les malalties professionals s’anomena de llista
tancada i suposa una major seguretat jurídica, ja que no exigeix que el treballador
hagi de demostrar l’origen laboral de la malaltia que ha pogut aparèixer molt temps
després de la seva exposició a l’agent causant present en l’àmbit laboral. D’aquesta
manera, si el treballador contrau una malaltia de les catalogades en el quadre (en
l’activitat i amb l’agent causant que es recull), tot i que sigui molt temps després de
l’exposició, obtindrà el reconeixement com a malaltia professional i la protecció
que aquesta consideració atorga.

Quadre de malalties professionals (QMP)

El quadre actual de malalties professionals es regula a l’RD 1299/2006, pel qual s’aprova
el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen
criteris per a la seva notificació i registre.

En els cas del treball autònom s’entén com a malaltia professional la que ha contret el
treballador com a conseqüència del treball per compte propi i que estigui provocada per
l’acció dels elements i substàncies i en les activitats que s’especifiquen en el QMP.

La llista de malalties professionals

La llista de malalties professionals en recull dues: la primera llista inclou la
relació de les malalties professionals identificades, i tipificades als efectes de la
seva prevenció i protecció, i la segona estableix una relació de malalties l’origen
professional de les quals es sospita que és laboral, però no se’n té encara la certesa.

La llista de malalties professionals identificades classifica les malalties en
funció de l’agent que les causa. Així, es recullen en l’annex 1 de l’RD 1299/2006
i es classifiquen en grups.

Aquest text normatiu segueix els criteris establerts per la Recomanació
2003/670/CE de la Comissió Europea, de 19 de setembre del 2003, relativa a la
llista europea de malalties professionals, amb la finalitat d’adaptar una regulació
ja obsoleta als nous processos productius i organitzatius.

L’annex I del text legal citat divideix les malalties professionals en sis grups. En
quatre casos (grup 1, 2, 3, 6), la classificació s’efectua en funció de l’agent que
causa la malaltia (agent químic, físic, biològic o carcinogènic). En els dos grups
restants es canvia el criteri: en el grup 4 s’inclouen malalties produïdes per la
inhalació de substàncies i agents que no estiguin compreses en els altres apartats
i, en el cas del grup 5, es recullen malalties de la pell causades per substàncies o
agents no contemplats en els grups anteriors. Així, podem diferenciar:
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Grups 4 i 5

Les característiques específiques
del grup 4 i 5 fan que es reculli el
nom concret de la malaltia, cosa
que no es fa en els altres grups.

Actualització de la llista de
malalties professionals

El propi text legal estableix la
via d’actualització del quadre de
malalties professionals a través
d’un procediment reglamentari
iniciat per part del Ministeri de
Treball i Assumptes Socials
(actualment Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social),
art. 2.1 de l’RD 1299/2006.

• Grup 1: malalties causades per agents químics.

• Grup 2: malalties causades per agents físics.

• Grup 3: malalties causades per agents biològics.

• Grup 4: malalties causades per inhalació de substàncies i agents no compre-
sos en els altres grups.

• Grup 5: malalties de la pell, causades per substàncies i agents no compresos
en algun dels altres apartats.

• Grup 6: malalties causades per agents carcinogènics.

Sistematització de les malalties

Dins de cada grup es diferencien subgrups de famílies d’agents, i aquests alhora es
divideixen en subagents. S’estableix un codi únic en què s’indica (de dreta a esquerra):

• Xifra 1: grup al qual pertany la patologia

• Lletra majúscula: agent causant

• Xifra dos dígits: subagent específic

• Xifra dos dígits: activitat que pot produir la malaltia professional

Per exemple, el Codi 1.A.01.01 significa:

• 1: Grup 1: malalties causades per agents químics

• A: Agent: metalls

• 01: subagent, arsènic i els seus compostos

• 01: activitat: preparació (...) en mineria

La segona llista, annex II, estableix una relació de malalties professionals de les
quals se sospita que tenen origen laboral i que podrien determinar la seva inclusió
en la llista de l’annex I en el futur.

En relació amb l’estructura es manté la mateixa divisió en sis grups que la llista de
l’annex I, classificats principalment en funció dels agents que causen les malalties.
El sistema d’ordenació dels apartats és diferent, perquè no es recull la referència
al subagent, ni tampoc s’inclouen els dígits relatius a les principals activitats que
poden produir la malaltia.

1.7.3 Conseqüències per al treballador

La Constitució espanyola obliga els poders públics a mantenir un règim públic de
Seguretat Social que garanteixi a tots els ciutadans assistència i prestacions socials
davant de situacions de necessitat (art. 41 CE).
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En desenvolupament d’aquest precepte constitucional s’han configurat diferents
nivells de protecció (règim assistencial, règim contributiu i règim complementa-
ri).

Els treballadors estan inclosos en el règim contributiu i s’engloben majoritària-
ment en el règim general de la Seguretat Social, i tenen l’obligació d’afiliació
única i per a tota la seva vida laboral. Aquest règim es finança a través de les
cotitzacions, que són les aportacions obligatòries d’empresari i treballadors, i que
venen determinades per la llei.

La LGSS estableix quines són les contingències protegides i que s’inclouen en
el Sistema Públic de Seguretat Social (pèrdua de salut, maternitat, paternitat,
risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, incapacitat per al treball
temporal o permanent, jubilació, mort i supervivència, atur i existència de
càrregues familiars) i en determina les prestacions a què es tindrà dret:

• Prestacions en espècie: assistència sanitària, tractament rehabilitador...

• Prestacions econòmiques: temporals (prestacions per incapacitat temporal,
malaltia o accident o situació d’atur) o permanents (jubilació, incapacitat
permanent...).

Com a resultat d’un accident o malaltia professional, el treballador pot ser
reconegut en algun grau d’incapacitat o invalidesa; són:

1. Incapacitat temporal

2. Lesions permanents no invalidants

3. Invalidesa permanent parcial per a la professió habitual

4. Invalidesa permanent total per a la professió habitual

5. Invalidesa permanent absoluta per a qualsevol feina

6. Gran invalidesa
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

2. Àmbit subjectiu de la prevenció

La finalitat de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL, en endavant)
és establir una aplicació universal i uniforme de la normativa en matèria de
seguretat i salut laboral. Aquesta vocació d’universalitat s’observa en l’exposició
de motius de la norma, que indica que la llei està dirigida a abordar, de manera
global i coherent, el conjunt dels problemes derivats dels riscos relacionats amb
el treball, sigui quin sigui l’àmbit en què es desenvolupin.

L’LPRL estableix els col·lectius als quals s’aplicarà la regulació preventiva. Així,
en el seu article 3, regula el seu àmbit d’aplicació i el de la normativa posterior
que la desenvolupi.

Àmbit d’aplicació

“Aquesta llei i les seves normes de desplegament són aplicables tant en l’àmbit de les
relacions laborals regulades en el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, com
en el de les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal civil al servei de
les administracions públiques, amb les peculiaritats que, en aquest cas, preveuen aquesta
llei o les seves normes de desplegament. Tot això sense perjudici del compliment de les
obligacions específiques que estableix per a fabricants, importadors i subministradors, i
dels drets i obligacions que en poden derivar per als treballadors autònoms. També són
aplicables a les societats cooperatives, constituïdes d’acord amb la legislació que els és
aplicable, en les quals hi ha socis l’activitat dels quals consisteix en la prestació de la seva
feina personal, amb les particularitats derivades de la normativa específica.”

Art. 3 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.

Tot i aquesta inquietud, el règim d’aplicació subjectiu que estableix la norma i la
diversitat en els nivells de protecció que atorga als diferents col·lectius fan que
no s’assoleixi completament aquell anhel, ja que la regulació que estableix és
molt variada i complexa, combinant la protecció generalitzada a uns determinats
col·lectius, amb l’aplicació amb particularitats específiques a d’altres.

L’LPRL, tot i la seva pretensió de configurar una normativa d’aplicació
universal i uniforme, estableix una aplicació variada i complexa de la
normativa preventiva, excloent alguns col·lectius de treballadors del seu
àmbit i atorgant a alguns altres col·lectius una protecció limitada (treball
autònom).

Nivells de protecció diversa

“Una primera aproximación al ámbito de aplicació de la LPRL permite afirmar que el cuadro
de sujetos y la protección otorgada a estos por la normativa prevencionista es muy variada
y compleja de entender en algunos supuestos. En efecto, como sujetos protegidos se
incluye una diversidad que –junto a la protección generalizada en unos casos, sometidos
a particularidades y peculiaridades en otros, e incluso con la aplicación adaptada a la
norma–, convierte el ámbito personal de aplicación de la Ley en una cuestión compleja y,
en algunos casos, incluso controvertida..”

Perez Campos, A.I. (2004). “Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: sujetos protegidos”.
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Nivell de protecció màxima

El principal col·lectiu destinatari
de la protecció que atorga

l’LPRL és el dels treballadors
per compte aliè. Ells són els

destinataris del màxim nivell de
protecció preventiu.

Protecció limitada en el
treball autònom

Tot i que els treballadors
autònoms estan inclosos dins de
l’àmbit subjectiu de l’LPRL, la
protecció que se’ls atorga no és

general, sinó limitada a
determinats aspectes concrets de

la normativa preventiva.

Així, en relació amb l’aplicació subjectiva de la normativa de prevenció de riscos
laborals, les línies generals que la norma estableix són tres (vegeu la taula 2.1 i la
taula 2.2):

1. Àmbit d’aplicació general: l’objecte de protecció principal de la llei és el
treball assalariat per compte d’altri. En aquest col·lectiu podem incloure:

• les relacions laborals regulades en el text de la Llei de l’Estatut dels
treballadors (que inclou també els treballadors laborals del sector
públic).

• les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al
servei de les administracions públiques (amb les exclusions que més
endavant s’indicaran).

2. Inclusió de determinats col·lectius: s’inclouen en l’àmbit d’aplicació
determinats col·lectius que no constitueixen relacions de treball per compte
d’altri, però que el legislador entén que han de ser objecte de protecció
preventiva. En aquests casos es farà una aplicació parcial de la normativa
preventiva.

• Treballadors autònoms: quan el treballador autònom presta els seus
serveis a un tercer, tot i que no es tracta d’una relació laboral per
compte aliè, la llei preveu que es derivin alguns drets i obligacions
de l’àmbit preventiu (art. 3.1. LPRL).

• Socis-Treballadors de cooperatives: empreses cooperatives que tin-
guin socis que efectuïn una prestació de treball. Tot i que no són con-
siderats treballadors per compte aliè, s’aplicarà, amb les peculiaritats
derivades de la normativa específica, la normativa preventiva.

• Fabricants, importadors i subministradors: la norma preventiva
bàsica estableix que els fabricants, importadors i subministradors de
maquinària, equips, productes i estris de treball han d’estar subjectes
també a obligacions preventives. Així, l’art. 41 LPRL els inclou com
a subjectes obligats per la normativa preventiva.

3. Exclusió de determinades relacions de treball per compte d’altri: el
legislador exclou de l’àmbit de regulació de la normativa alguns col·lectius
que, tot i estar englobats dins del treball assalariat per compte aliè, considera
que per les seves característiques peculiars, han de ser objecte d’un tracte
específic.

• Cossos militars: inclou centres i establiments militars. A aquests
col·lectius se’ls aplica un règim específic preventiu que recull les seves
particularitats específiques.

• Treballadors al servei de la llar familiar: s’exclouen de la normativa
preventiva, tot i que la llei regula l’obligació de l’ocupador de tenir cura
de les condicions de seguretat i higiene d’aquests treballadors.
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Taula 2.1. Àmbit d’aplicació de la normativa preventiva

Àmbit laboral Àmbit administratiu

• Treballadors al servei de la llar (TSLL) • Personal militar (P. Militar)

• Treballadors per compte d’altri (Treb.)
• Relacions laborals de caràcter especial (Rel. Lab.
Esp.)
• Relacions laborals en l’àmbit de l’administració
pública (Rel. Lab. Adt. Púb.)

• Funcionaris (F)
• Personal estatutari (P. Est.)

• Socis treballadors de cooperatives (S.T. Coop.) • Fabricants (Fabr.)

• Treballadors autònoms (TA)

Taula 2.2. Aplicació de la normativa preventiva segons el col·lectiu

Àmbit d’aplicació general de la
normativa preventiva

Col·lectius amb obligacions
específiques en l’àmbit
preventiu

Col·lectius exclosos de
l’aplicació general de la
normativa preventiva

Relacions laborals regulades per
l’ET

X

Relacions de caràcter administratiu
o estatutari del personal al servei
de les administracions públiques

X

Treball autònom X

Socis-Treballadors de cooperatives X

Fabricants, importadors i
subministradors

X

Cossos militars X

Treballadors al servei de la llar
familiar

X

Finalitat de la norma preventiva

A conseqüència d’això, l’àmbit d’aplicació de la llei inclou tant els treballadors vinculats
per una relació laboral en sentit estricte, com el personal civil amb relació de caràcter
administratiu o estatutari al servei de les administracions públiques, així com els socis
treballadors o de treball dels diferents tipus de cooperatives, sense altres exclusions que
les corresponents, en l’àmbit de la funció pública, a determinades activitats de policia,
seguretat, resguard duaner, peritatge forense i protecció civil les particularitats de les quals
impedeixen l’aplicació de la llei, que ha d’inspirar, no obstant això, la normativa específica
que es dicti per salvaguardar la seguretat i la salut dels treballadors en aquestes activitats;
en un sentit similar, la llei preveu la seva adaptació a les característiques pròpies dels
centres i establiments militars i dels establiments penitenciaris (punt 3 in fine de l’exposició
de motius de l’LPRL).

Així, els subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva –de
forma general o puntual– segons la doctrina autoritzada són:

• Empreses públiques i privades.

• Administracions públiques (amb les exclusions que s’han indicat).

• Societats cooperatives amb socis treballadors.

• Treballadors per compte aliè (excepte els vinculats amb una relació laboral
de caràcter especial del servei de la llar familiar).
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Àmbit d’aplicació del dret
del treball

“Aquesta llei és aplicable als
treballadors que voluntàriament

prestin serveis retribuïts per
compte d’altri i dins de l’àmbit
d’organització i direcció d’una
altra persona, física o jurídica,

anomenada ocupador o
empresari.” Art. 1.1. (ET).

• Funcionaris públics i personal estatutari de l’administració.

• Socis treballadors de les cooperatives.

• Treballadors autònoms.

• Fabricants importadors i subministradors.

2.1 Àmbit general; treball assalariat per compte d’altri

El nucli central d’aplicació de la normativa preventiva el configuraran dos
àmbits: les relacions laborals regulades per l’Estatut dels treballadors i les
relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les
administracions públiques.

L’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva, en el seu nucli central, depassa
l’esfera de les relacions laborals definides per l’Estatut dels treballadors (ET),
estenent el seu àmbit de protecció a altres relacions de treball per compte d’altri
(personal al servei de l’Administració pública).

L’LPRL té vocació d’aplicació universal, en el sentit que inclou totes les
prestacions de serveis amb independència de quin sigui el vincle jurídic entre les
parts (relació laboral subjecta a la regulació de l’Estatut dels treballadors, o de
caràcter estatutari o administratiu).

Extensió del deure de seguretat i salut en l’àmbit laboral

“La amplitud de enfoque de la prevenciónde riesgos contenido en la LPRL no puede hacer
olvidar, sin embargo, que el sujeto central de las medidas que la misma prevé no es otro
que el trabajador por cuenta ajena o asalariado. En este sentido, se ha venido afirmando
que ‘el derecho de prevención de riesgos laborales se basa en un hecho que es también
jurídico, la condición de trabajador por cuenta ajena, el ser parte de un contratode trabajo’
[...] La prevención de riesgos laborales condicionada a la previa existencia de una relación
laboral, permite trazar una primera línea fronteriza entre los sujetos incluidos y excluidos del
campo de aplicación personal de la LPRL. De esta manera, partiendo de la casi completa
coincidencia entre el ámbito de aplicación del derecho del trabajo y de la LPRL puede
afirmarse que, por regla general y salvo excepciones, todos los que el ordenamiento
laboral califique como trabajadores quedarán incluidos en la norma de prevención y ello
con independencia de la actividad que desempeñen, del tipo de vínculo contractual que
ostenten, o de la duración del mismo; todo ello sin perjuicio de que el alcance de la
protección se adecúe a las particularidades de cada tipo de relación.”

Perez Campos, A.I. (2004). “Ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales: sujetos protegidos”.

Tal com s’indicarà més endavant, la norma contempla l’exclusió de la normativa
a determinats col·lectius que, tot i estar ubicats en els àmbits de les relacions
mencionades (ja que són relacions per compte d’altri), són exclosos de l’aplicació
de la PRL i la seva normativa. Els supòsits són dos:

• Relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.
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Les relacions laborals de
caràcter especial

Hi ha unes relacions de treball
que, tot i considerar-se com a
laborals, reuneixen unes
característiques molt peculiars
que fan que s’hagin de regular
per una normativa pròpia. Entre
aquestes trobem la del personal
d’alta direcció, persones al servei
de la llar familiar, esportistes
professionals, o penats en
institucions penitenciàries.

• Activitats de determinats col·lectius en l’àmbit de les funcions públiques de
policia i seguretat així com personal pertanyent a cossos militars (com ara
l’exèrcit o la Guàrdia Civil).

2.1.1 Relacions laborals regulades per l’Estatut dels Treballadors

La Llei de l’Estatut dels Treballadors estableix en el seu article 1.1 que la llei
s’aplica als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per
compte aliè i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona física o
jurídica, anomenada ocupador o empresari.

Elements o requisits d’una relació laboral

L’Estatut dels Treballadors és el text normatiu bàsic que regula la matèria del dret laboral;
en el seu article primer defineix quin és l’àmbit d’aplicació de les normes que anomenem
laborals, és a dir, ens explica a quines relacions s’aplicaran aquestes normes i a quines no,
delimitant quines són les formes de treball que es consideren com a laborals.

Segons la definició de l’article 1.1 ens trobarem davant una relació laboral (i això implicarà,
per tant, que s’apliquin les normes de dret laboral) quan es compleixin aquests requisits:

• Voluntarietat: el treball ha de ser realitzat de manera voluntària.

• Retribució dels serveis: el treballador ha de ser retribuït pel seu treball, ha de rebre un salari
a canvi de la seva feina.

• Per compte aliè: el fruit del treball no serà del treballador sinó de l’empresari a compte de qui
treballa.

• Dependència: el treballador està sotmès al poder d’organització i disciplina de l’empresari.

Aquestes relacions les anomenem laborals, són les destinatàries de la normativa de
protecció que configura el dret laboral i configuren l’espai principal de protecció
de la normativa prevencionista. Així, s’exclouen de l’àmbit del dret laboral –i,
per tant, del que regula l’LPRL– aquelles relacions a les quals –tot i que són
retribuïdes– els manqui algun dels elements definidors de la relació laboral (així
serà en el cas de prestacions personals obligatòries, treballs amistosos o dins de
l’àmbit familiar, consellers en empreses societàries...).

Les relacions laborals que configura l’art. 1 de l’ET són objecte prioritari
de protecció de la normativa preventiva, orientada a protegir els treballadors
dels riscos que es produeixen amb motiu de la realització del treball.

A les administracions públiques, pot haver-hi treballadors contractats en el règim
laboral que regula l’Estatut dels Treballadors. A aquest personal se l’anomena
personal laboral, i com a empleat públic està sotmès a les normes de la funció
pública (com la resta de funcionaris) a més de les lleis laborals. La normativa pre-
ventiva s’aplicarà amb les peculiaritats específiques en l’àmbit de l’Administració
pública, amb independència del tipus de vinculació del seu personal (personal
laboral, administratiu o estatutari).
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Personal administratiu o
estatutari

Els treballadors de
l’Administració pública

majoritàriament són personal
administratiu o estatutari. Això
vol dir que, en lloc d’aplicar-los

les normes laborals, estan
regulats per la normativa

administrativa que s’aplica a la
resta d’àmbits de l’Administració

pública.

2.1.2 Relacions de caràcter laboral, administratiu o estatutari del
personal al servei de les Administracions públiques

L’LPRL i la normativa que la desenvolupa són aplicables a l’àmbit de l’administra-
ció pública. En aquest sentit, la normativa preventiva s’aplica, de manera general,
a tot el personal al servei d’aquesta Administració, amb independència de quin
sigui el tipus de vinculació (tant laboral, com administrativa o estatutària).

Principi d’equiparació de drets i obligacions preventives

L’LPRL configura l’equiparació de drets i obligacions preventives dels treballadors amb els
funcionaris i la resta de personal estatutari de les administracions públiques, en no establir
regulacions específiques que diferenciïn aquests col·lectius. Així, sobre la base d’aquest
principi, resultaran plenament aplicables a les administracions públiques les obligacions
previstes de forma general per als empresaris en la normativa preventiva.

L’aplicació de l’LPRL i la normativa que la desenvolupa en l’àmbit de l’Admi-
nistració pública s’ha de fer, tal com estableix el text legal, tenint en compte
les peculiaritats d’aquest col·lectiu. Per aquest motiu, no seran aplicables a
les administracions públiques els preceptes preventius generals quan hi hagi una
normativa específica que reguli aquells aspectes. Així, l’LPRL estableix que han
de ser objecte d’un desenvolupament específic bàsicament els aspectes relatius a
l’ordenació de la participació i representació del personal en matèria preventiva
(art. 34.3 LPRL), sistemes de designació de delegats de prevenció (art.35.4 LPRL)
o règim de responsabilitats (art. 45 LPRL).

Adaptació de la legislació preventiva a l’Administració

Tant des de l’Administració de l’Estat com de la Generalitat de Catalunya, s’han establert
regulacions que adapten la normativa preventiva genèrica al seu àmbit.

Pel que fa a l’Administració general de l’Estat s’ha promulgat el Reial decret 67/2010, de
29 de gener, d’adaptació de la legislació de prevenció de riscos laborals a l’Administració
general de l’Estat, que estableix l’obligatorietat de constituir un servei de prevenció propi
en determinats supòsits.

Pel que fa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Resolució TRI/2764/2005, de
22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de
participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7902362), que
regula els aspectes específics amb relació als empleats públics d’aquesta Administració.

Pel que fa als incompliments de la normativa preventiva, per part de les adminis-
tracions públiques, la llei sancionadora de l’àmbit social (Llei sobre infraccions
i sancions en l’ordre social; LISOS, en endavant), estableix que “la correcció
de les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, en l’àmbit de
les administracions públiques, s’ha de subjectar al procediment i les normes de
desenvolupament de l’article 45.1 i concordants de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals” (art. 42.4 LISOS).

L’LPRL estableix l’adopció de mesures correctores davant els incompliments
en matèria preventiva per part de les administracions públiques (art. 45.1 LPRL)
degut a la impossibilitat de sancionar amb multes aquestes infraccions. Com han
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Caràcter dual de l’autònom

Un treballador autònom
conforma en si mateix una
empresa, la qual cosa li
possibilita contractar
treballadors. Alhora, ell mateix
pot posar la seva força de treball
a disposició d’altres empreses
que vulguin contractar els seus
serveis.

declarat els tribunals, no és possible l’exercici de la potestat sancionadora en les
relacions interadministratives.

2.2 Inclusió de determinats col·lectius

El text legal (LPRL) estableix que determinats col·lectius que no s’ubicarien en el
nucli central d’aplicació de la llei estiguin inclosos dins del seu àmbit d’aplicació
i tinguin un tractament jurídic singular en la normativa preventiva. Els col·lectius
amb tractament específic són:

• Treballadors per compte propi (autònoms).

• Societats cooperatives.

• Fabricants, importadors i subministradors.

Tractament jurídic singular

Tot i que els col·lectius indicats es troben dins de l’àmbit d’aplicació de la normativa
preventiva, la llei estableix que tenen un “tractament jurídic singular”; la qual cosa vol dir
que s’aplicarà la normativa adaptada a la seva situació peculiar. En alguns casos implicarà
la no aplicació de tota la normativa preventiva (per exemple, treballadors autònoms) i, en
altres, l’aplicació amb una regulació específica (treballadors de societats cooperatives).

2.2.1 Treball per compte propi (autònoms)

L’àmbit subjectiu que estableix l’LPRL inclou els treballadors que treballen
per compte propi o treballadors autònoms. En aquest col·lectiu hi conflueixen
elements propis d’un empresari, en el sentit d’autonomia en la configuració de les
condicions de treball i possibilitat de contractació de treballadors al seu càrrec, i
les característiques del treballador assalariat, que presta els seus serveis dins de
l’àmbit organitzatiu d’un empresari compartint, sovint, els mateixos espais i riscos
laborals que els treballadors d’aquesta mateixa empresa.

La seva condició empresarial el fa responsable de la seguretat i salut dels seus
treballadors i, com a conseqüència, subjecte responsable de la prevenció. En la
seva condició de treballador –quan desenvolupa les seves activitats dins de l’àmbit
d’organització d’una empresa–, el configura com a subjecte protegit dels riscos
a què estigui sotmès en el desenvolupament del seu treball, amb la condició de
subjecte protegit en l’àmbit preventiu.

Així, l’LPRL inclou expressament els treballadors autònoms en el seu àmbit
d’aplicació, però resten exclosos de l’aplicació general de la normativa preventiva,
establint-ne un supòsit especial: l’aplicabilitat en allò relatiu als drets i obligaci-
ons que en poden derivar per als treballadors autònoms. Tal com diu l’article
3.1 de l’LPRL: “Aquesta llei i les seves normes de desplegament són aplicables
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Subjectes obligats i
protegits

Tot i que l’LPRL considera el
treballador autònom subjecte

obligat i protegit en l’àmbit
preventiu, la doctrina ha

considerat aquesta protecció com
a escassa, i alguns autors (Pérez
Campos) la consideren “mixta,

insuficient i indirecta”.

(...) sense perjudici (...) dels drets i obligacions que en poden derivar per als
treballadors autònoms”.

Les obligacions específiques, en matèria preventiva, per a l’empresari que con-
tracta un treballador autònom, dins de les obligacions de coordinació d’activitats
empresarials en l’àmbit preventiu (art. 24 LPRL), en aquells casos que, en un
mateix centre de treball, desenvolupin la seva tasca treballadors de l’empresari
contractista i treballadors autònoms, són:

• Deure de cooperació en l’aplicació de la normativa preventiva per establir
els mecanismes de coordinació empresarial.

• Deure de donar informació i instruccions amb relació als riscos existents en
el centre de treball, les mesures de protecció i prevenció corresponents, així
com les mesures d’emergència a aplicar.

Llei del treball autònom i prevenció de riscos laborals

Quan en un mateix centre de treball exerceixin activitats treballadors autònoms i
treballadors d’una altra o d’altres empreses, així com quan els treballadors autònoms
executen la seva activitat professional en els locals o centres de treball de les empreses
per a les quals presten serveis, s’aplicaran per a tots aquests els deures de cooperació,
informació i instrucció previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals (art. 8.3).

La llei que regula el règim professional del treballador autònom (Llei 20/2017,
d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom) afegeix com a noves obligacions
per a les empreses que contractin treballadors autònoms:

• Les empreses que contractin a treballadors autònoms la realització d’obres
o serveis corresponents a la pròpia activitat d’aquestes empreses, i que es
duguin a terme en els seus propis centres de treball, han de vigilar que
aquests treballadors compleixin la normativa de prevenció de riscos laborals
(art 8.4).

• Quan els treballadors autònoms hagin de treballar amb maquinària, equips,
productes, matèries o eines proporcionats per l’empresa per a la qual
executen la seva activitat professional, però no realitzin aquesta activitat al
centre de treball de l’empresa, aquesta ha d’assumir l’obligació d’informar
el treballador autònom contractat de la forma correcta d’utilització de la
maquinària, equips, productes i eines de treball, les mesures preventives
que s’hagin d’adoptar i els riscos laborals que suposi el seu ús normal,
i manipulació o ús inadequat (art. 8.5 en concordança amb el 41.1 de
l’LPRL).

• El treballador autònom té dret a interrompre la seva activitat i abandonar
el lloc de treball quan consideri que l’esmentada activitat té un risc greu i
imminent per a la seva vida o salut (art. 8.7).

L’incompliment per part de l’empresari de les obligacions en matèria de prevenció
de riscos laborals, podrà ser sancionat per l’Administració laboral (responsabilitat
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administrativa), i podrà donar lloc a responsabilitats penals i/o civils pels danys i
perjudicis que s’hagin produït derivats d’aquests incompliments.

2.2.2 Societats cooperatives

L’LPRL equipara els socis que realitzen la seva aportació de treball a la coope-
rativa amb els treballadors per compte aliè; reconeixent-los l’aplicabilitat de la
normativa preventiva, amb les especificitats necessàries per a l’adaptació a les
particularitats del règim cooperatiu.

També són aplicables a les societats cooperatives, constituïdes d’acord amb la
legislació que els és aplicable, on hi ha socis l’activitat dels quals consisteix
en la prestació de la seva feina personal, amb les particularitats derivades de la
normativa específica. Les especificitats que estableix la llei de prevenció en
relació amb aquests treballadors són les següents:

• Contempla la possibilitat que la societat cooperativa concerti operacions
d’assegurança per garantir l’àmbit de cobertura de la previsió de riscos
derivats del treball (art. 15.5 LPRL).

• Estableix que l’incompliment de les obligacions dels treballadors en matèria
de prevenció de riscos pot ser objecte de sanció també per als socis de les
cooperatives l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
(art. 29 LPRL).

• S’estableixen procediments específics per a la designació de delegats de
prevenció en les cooperatives amb treballadors que presten el seu treball
personal (DA10a LPRL).

2.2.3 Fabricants, importadors i subministradors

La norma bàsica preventiva amplia el seu àmbit d’aplicació als fabricants, impor-
tadors i subministradors de maquinària i equips de treball, productes i substàncies
químiques i elements per a la protecció dels treballadors, establint un règim
d’obligacions específic dins de l’àmbit preventiu.

Amb aquesta obligació legal, el legislador pretén incloure en el seu àmbit d’aplica-
ció tots els actors implicats en el procés productiu, amb independència de quina
sigui la tipologia del vincle que mantinguin amb el treballador, per tal d’assegurar
al treballador el nivell màxim de protecció. El que fa la norma és fer extensiva
l’obligació de seguretat i salut dels treballadors als empresaris que intervenen en
la seva fabricació, importació o subministrament de maquinària i equips de treball,
productes i substàncies químiques i elements per a la protecció dels treballadors.
En concret, contempla les següents obligacions (art. 41 LPRL):



Gestió de la Prevenció 42 Elements bàsics de la prevenció

• Assegurar que la maquinària, equips, productes i estris de treball que
subministren no constitueixen una font de perill per al treballador, sempre
que siguin instal·lats i utilitzats en les condicions recomanades.

• Envasar i etiquetar els productes i substàncies químiques d’utilització en
el treball de manera que se’n permeti la conservació i manipulació en
condicions de seguretat i se n’identifiqui clarament el contingut i els riscos
per a la seguretat i salut.

• Subministrar la informació que indiqui la forma d’utilització correcta de ma-
quinària, equips, productes i estris de treball, així com mesures addicionals
a adoptar.

• En relació amb els elements de protecció dels treballadors, s’obliga a
garantir-ne l’efectivitat, sempre que siguin instal·lats i usats en les con-
dicions recomanades, i a subministrar informació que indiqui el tipus de
risc al qual van dirigits, el nivell de protecció i la forma correcta d’ús i
manteniment.

Els destinataris d’aquestes informacions seran els empresaris, i els permetran
complir amb les seves obligacions d’informació respecte als treballadors.

2.3 Exclusió de determinades relacions de treball per compte aliè

Pel que fa a les relacions de treball per compte d’altri (dins de l’àmbit d’aplicació
de la normativa laboral o relacions de tipus funcionarial), la llei preventiva bàsica
estableix que han de ser exclosos del seu àmbit d’aplicació les activitats militars i
similars i els treballadors al servei de la llar familiar.

2.3.1 Activitats militars i similars

La norma preventiva bàsica estableix l’exclusió de les activitats en l’àmbit de
funcions de policia, protecció civil i forces armades i activitats militars de la
Guàrdia Civil. A la inclusió general del personal de l’administració pública a
l’àmbit d’aplicació de la normativa preventiva de l’LPRL, s’hi han de fer unes
excepcions que contempla l’art. 3.2 de l’LPRL:

• No és aplicable a les activitats les particularitats de les quals ho impedeixen
en l’àmbit de les funcions públiques de Policia, seguretat i resguard duaner
i serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de
risc greu, catàstrofe i calamitat pública. No obstant això, aquesta llei ha
d’inspirar la normativa específica que es dicti per regular la protecció de la
seguretat i la salut dels treballadors que prestin serveis en aquestes activitats.
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• Als centres i establiments militars, és aplicable el que disposa aquesta llei,
amb les particularitats que preveu la normativa específica.

• En els establiments penitenciaris, s’han d’adaptar a aquesta llei les activitats
les característiques de les quals justifiquin una regulació especial, cosa que
s’ha de portar a terme en els termes que assenyala la Llei 7/1990, de 19 de
juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les
condicions de treball dels empleats públics.

Els règims preventius especials

• Centres i establiments militars: per donar compliment a l’LPRL que exigia l’adaptació de les
normes de la llei preventiva relatives a drets i obligacions d’empresaris i treballadors (cap. III),
i consulta i participació dels treballadors (cap. V), a les exigències de la defensa nacional i a
les peculiaritats dels establiments militars, es va promulgar el Reial decret 1932/1998, d’11 de
setembre, d’adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals, en l’àmbit dels centres i establiments militars.

Aquest text legal s’aplica exclusivament al personal laboral i als funcionaris civils i estatutari
que treballa en centres i establiments militars, i exclou de la seva aplicació els funcionaris
militars que presten els serveis en aquests establiments. Els aspectes més importants que
recull en relació amb les obligacions empresarials i dels treballadors són:

• Impossibilitat que els representats del personal adoptin la decisió de paralització de les
activitats; el cap de l’establiment pot ordenar la permanència en el seu lloc de treball de
forma excepcional en casos justificats per interessos o seguretat de la defensa.

• En relació amb la consulta i participació dels treballadors i funcionaris, les consultes que
segons l’art. 33 LPRL s’han de fer als òrgans de representació del personal no poden
paralitzar ni retardar les decisions que afectin els interessos o seguretat de la defensa (art.
3a); la realització de visites al espais de treball per part del delegat de prevenció s’ha de fer
coordinadament amb el responsable de seguretat de cada centre; el Comitè de Seguretat i
Salut ha d’estar presidit pel cap de l’establiment o persona en qui delegui (art. 7.2).

• Establiments penitenciaris: l’LPRL és aplicable al personal laboral dels establiments
penitenciaris, així com als penats que mantenen una relació laboral especial (art. 2.1.c ET) i
als treballadors de les empreses contractistes que presten els seus serveis en obres o serveis
en aquests espais. Caldrà l’adaptació només respecte al personal funcionari de presons.

• Funcions de policia i seguretat, resguard duaner i serveis operatius de protecció civil
i peritatge forense en els casos de risc greu, catàstrofe i calamitat pública: l’LPRL exclou
l’aplicació de la normativa a aquests col·lectius en les activitats les particularitats de les quals
ho impedeixen (art. 3.2 LPRL) i estableix per a aquestes activitats una normativa específica
que garanteixi la protecció de la seguretat i salut dels treballadors que les realitzen.

Normativa per als règims preventius especials

En relació amb aquests col·lectius, trobem normatives sectorials que regulen aquests
aspectes:

• Reial decret 2/2006, de 16 de gener, pel qual s’estableixen normes sobre prevenció de riscos
laborals en l’activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia.

• Reial decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre prevenció de riscos laborals a la Guàrdia Civils.

• Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal
militar de les forces armades i de l’organització dels serveis de prevenció del Ministeri de
Defensa.
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Definició i marc legal

Es considera relació laboral
especial del servei de la llar
familiar la que concerten el

titular de la llar, com a ocupador,
i l’empleat que, de manera

dependent i per compte d’aquell,
presta serveis retribuïts en

l’àmbit de la llar familiar (art 1.2.
RD 1620/2011).

Un brindis al sol

La doctrina autoritzada (Sala
Franco, T. i Arnau Navarro, F.)

conceptua la protecció atorgada
als treballadors de la llar familiar

en aquests preceptes com de
“molt dubtosa eficàcia”; ja que,

tot i que la llei estableix
l’obligació empresarial genèrica

de protecció, no la dota de
mecanismes per a fer-la efectiva:
no regula continguts concrets, ni

mecanismes de control ni
estableix sancions per als casos

d’incompliment.

2.3.2 Treballadors al servei de la llar familiar

No tots els treballadors que fan la seva activitat a les ordres d’un empresari (i que
s’inclouen dins de l’àmbit laboral que regula el dret del treball) són objecte de
la mateixa protecció de la normativa preventiva. L’art. 3.4 de l’LPRL exclou de
la seva aplicació general la relació de caràcter especial dels treballadors al servei
de la llar familiar. Això implica que, tot i que ens trobem davant d’una relació
laboral, no s’aplicarà la normativa preventiva en tota la seva extensió com a la
resta de treballadors per compte aliè.

Les relacions laborals de caràcter especial es troben dins de l’àmbit
d’aplicació de l’LPRL tret de la relació laboral de les persones treballadores
al servei de la llar, que, per les seves peculiaritats, està exclosa de l’aplicació
d’aquesta normativa.

Tot i l’exclusió d’aquest tipus de relacions laborals de l’àmbit d’aplicació general
de la normativa preventiva, el text regulador de la relació laboral de caràcter
especial de les persones treballadores al servei de la llar familiar estableix que
l’ocupador està obligat a cuidar que el treball de l’empleat de la llar es faci en les
degudes condicions de seguretat i salut (art. 3.4 in fine LPRL), per a la qual cosa
ha d’adoptar mesures eficaces, tenint degudament en compte les característiques
específiques del treball domèstic (art. 7 del Reial decret 1620/2011, pel que es
regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar). A més,
s’assenyala que l’incompliment d’aquestes obligacions per part de l’empresari serà
una causa justa de dimissió de la persona treballadora.

Així mateix, la normativa sectorial que regula aquestes relacions (Reial decret
1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter
especial del servei de la llar familiar), quan relaciona els drets i deures del
treballador, li reconeix els genèrics que en l’àmbit preventiu es recullen als
articles 4 i 5 de l’Estatut dels Treballadors (ET), de manera general per a tots
els treballadors; és a dir:

• El dret a la seva integritat física i a una adequada política de prevenció de
riscos laborals (art. 4.2.d ET).

• L’obligació d’observar les mesures de prevenció de riscos laborals que
s’adoptin (art. 5.b ET).

Les relacions laborals al servei de la llar familiar reuneixen els requisits de
voluntarietat, retribució i alienitat que exigeix l’art. 1.1 de l’ET, per considerar-les
dins del seu àmbit d’aplicació. Tot i així, degut a les característiques específiques
d’aquesta relació de treball, la normativa laboral les configura com a relacions de
caràcter especial, i l’art. 3.4 de l’LPRL les exclou del seu àmbit d’aplicació.
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Per què tenen un caràcter especial? Fonaments de l’exclusió

S’indica com a fonament de l’exclusió de l’aplicació de la normativa preventiva a aquesta
relació laboral la impossibilitat de control públic a través de la Inspecció de Treball de les
condicions dels treballadors, en tractar-se d’un domicili particular que està protegit pels
drets constitucionals d’intimitat i inviolabilitat del domicili. A més, també es difícil l’aplicació
de la normativa preventiva en allò relatiu a la representació i participació dels treballadors.

Tot i aquesta exclusió general de l’àmbit d’aplicació de l’LPRL, el text regulador d’aquesta
relació de caràcter especial estableix l’obligació per part de l’ocupador, per part del titular
de la llar familiar, de garantir que el treball es faci amb les degudes condicions de seguretat
i salut, i remet també a l’aplicació de l’article 4 de l’LPRL a aquests col·lectius, que reconeix,
entre altres, el dret de la persona treballadora a la seva integritat física i a una adequada
política de seguretat i higiene.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

3. Drets i deures en l’àmbit preventiu

L’article 14.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals (LPRL) reconeix el dret del treballador a una protecció eficaç en matèria
de seguretat i salut en el treball. Aquest dret configura un deure correlatiu
de protecció per part de l’empresari dels riscos a què poden estar exposats els
treballadors. Per complir aquest deure l’empresari haurà de garantir la seguretat i
salut de les persones que té al seu servei, amb l’adopció de les mesures que siguin
necessàries per a la seva protecció. Aquest deure de protecció es fa també extensiu
a les administracions públiques en relació amb el personal al seu servei.

Segons l’article 14.1 LPRL, els treballadors tenen dret a una protecció eficaç
en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquest dret suposa l’existència
d’un deure correlatiu de l’empresari de protecció dels treballadors davant
els riscos laborals.

3.1 Els drets i deures dels treballadors

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) regula, en el capítol III, els drets
específics dels treballadors dins de l’àmbit preventiu; són els següents:

1. Dret d’informació sobre els riscos i les mesures preventives que calgui
adoptar (art. 18 LPRL). La llei estableix el dret que tenen a rebre tota la
informació necessària sobre els riscos existents en el seu lloc de treball i
sobre les mesures de protecció i prevenció que els cal aplicar.

2. Dret de formació teòrica i pràctica en matèria preventiva (art. 19 LPRL).
S’estableix el dret de rebre formació teòrica i pràctica en matèria de
prevenció, que caldrà actualitzar quan sigui convenient. Aquesta formació
ha de ser gratuïta per al treballador o treballadora i ha de tenir la consideració
de temps de treball.

3. Dret d’informació sobre les mesures d’emergència (art. 20 LPRL) exis-
tents a l’empresa i les actuacions que li caldrà realitzar en les situacions
d’emergència a l’empresa, i pel que fa a l’adopció de mesures necessàries
en matèria de primeres auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels
treballadors.

4. Dret a la consulta i participació dels treballadors (art. 18 LPRL). Els treba-
lladors tenen reconegut el dret a formular propostes en aquelles qüestions
que afectin la seguretat i la salut en el treball amb la finalitat de millorar
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les condicions de treball. Aquesta participació es realitza per diferents
canals, especialment a través del comitè de seguretat i salut i dels delegats i
delegades de prevenció.

5. Dret a la protecció de col·lectius especialment vulnerables. La llei estableix
el dret de protecció d’aquells treballadors que siguin especialment vulnera-
bles, exigint que l’actuació de l’empresa s’adapti a les seves circumstàncies
especials. Els col·lectius especialment protegits per la norma són:

• Treballadors especialment sensibles a determinats riscos (art. 25
LPRL)

• Protecció de la maternitat (art. 26 LPRL)

• Protecció dels menors (art. 27 LPRL)

• Relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses
de treball temporal (art. 28 LPRL)

6. Dret a la vigilància periòdica de la seva salut (art. 22 LPRL), en funció dels
riscos concrets existents en el seu lloc de treball. Per comprovar l’eficàcia de
les mesures preventives adoptades per l’empresa i poder detectar els danys
causats sobre la salut del treballador o treballadora, aquests tenen dret a la
vigilància periòdica de la seva salut en funció dels riscos existents en el seu
lloc de treball, així com a la confidencialitat de la informació relacionada
amb la seva salut.

7. Dret a recórrer a la inspecció de treball. Si el treballador o els seus repre-
sentants observen l’existència de condicions de treball deficients que poden
posar en risc la seva integritat i salut hauran de posar-ho en coneixement de
la inspecció de treball perquè requereixi a l’empresa que ho resolgui, i es
poden imposar sancions en cas d’incompliment (art. 40 LPRL).

8. Dret a interrompre l’activitat laboral i abandonar el lloc de treball en
els supòsits d’existència d’un risc greu i imminent (art. 21 LPRL). Els
representants dels treballadors i la inspecció de treball poden acordar la
paralització de les activitats de l’empresa en cas de perill greu i imminent.
També el treballador o treballadora té dret a interrompre i abandonar el lloc
de treball si considera que aquesta activitat suposa un risc greu i imminent
per a la seva vida o salut.

3.1.1 Obligacions o deures dels treballadors

A banda dels seus drets, els treballadors tenen una sèrie d’obligacions. Les
obligacions generals que atribueix la normativa prevencionista als treballadors
es poden concretar en tres aspectes:

• Deure del treballador d’autoprotecció.

• Deure del treballador d’obediència en el compliment de les mesures preven-
tives establertes per l’empresari.
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• Deure del treballador de col·laborar en la millora de les condicions de treball
i salut.

En aquest sentit, l’article 29 de l’LPRL estableix que correspon a cada
treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment
de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva
pròpia seguretat i salut en el treball, i per la de les altres persones a les
quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i
omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions
de l’empresari.

Pel que fa a les obligacions concretes dels treballadors que contempla la llei,
podem destacar:

1. Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses,
equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals
exerceixin la seva activitat.

2. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’em-
presari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest.

3. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de
seguretat existents o que s’instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva
activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.

4. Informar immediatament el superior jeràrquic directe, i els treballadors
designats per realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau, el
servei de prevenció, quant a qualsevol situació que, al judici seu, comporti,
per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

5. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat
competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut dels treballadors
en el treball.

6. Cooperar amb l’empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de
treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut
dels treballadors.

Conseqüències de l’incompliment

L’incompliment, per part dels treballadors, d’alguna de les obligacions especí-
fiques que l’article 29 de l’LPRL estableix per als treballadors i treballadores
en l’àmbit preventiu pot suposar un incompliment laboral. Això suposa que el
treballador, a l’incomplir alguna d’aquestes obligacions ha pogut incórrer en una
falta laboral susceptible de ser sancionada per part de l’empresari.

En el capítol IV de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, relatiu a faltes i sancions
dels treballadors, s’estableix textualment que els treballadors poden ser sancionats
per la direcció de les empreses en virtut d’incompliments laborals, d’acord amb la
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graduació de faltes i sancions que estableixin les disposicions legals o el conveni
col·lectiu que sigui aplicable (art. 58.1).

En funció de la gravetat de la falta comesa pel treballador, la sanció imposada per
l’empresari pot arribar a l’acomiadament disciplinari en cas de falta greu comesa
pel treballador.

Acomiadament disciplinari és l’extinció del contracte de treball per decisió
de l’empresari basada en un incompliment greu i culpable de les obligacions
per part del treballador.

3.2 Obligació general de protecció de l’empresari

L’obligació general de protecció, que configura la normativa preventiva, es concre-
ta en una sèrie d’accions que l’empresari haurà de dur a terme per complir aquesta
obligació. Les activitats principals que haurà de dur a terme l’empresari són:

• Adoptar les mesures necessàries per garantir la protecció eficaç de la
seguretat i salut dels treballadors.

• Avaluar els riscos presents en el lloc de treball.

• Informar i formar els treballadors en matèria preventiva.

• Garantir la consulta i participació dels treballadors en aspectes relatius a
l’àmbit preventiu.

• Establir protocols d’actuació en casos de d’emergència i de risc greu i
imminent per a la salut dels treballadors.

• Vigilar la salut dels treballadors.

• Documentar les activitats i comptar amb l’organització i mitjans necessaris
per fer efectiva aquesta protecció.

L’empresari, en la seva obligació de protecció, ha d’anar més enllà d’un mer
compliment formal de la normativa; cal que adopti una actitud proactiva i
garanteixi una protecció eficaç en matèria preventiva al treballador.

Més enllà del mer compliment formal de la normativa

“La protecció del treballador davant dels riscos laborals exigeix una actuació en l’empresa
que desborda el mer compliment formal d’un conjunt predeterminat, més o menys ampli,
de deures i obligacions empresarials i, encara més, la simple correcció a posteriori de
situacions de risc ja manifestades. La planificació de la prevenció des del mateix moment
del disseny del projecte empresarial, l’avaluació inicial dels riscos inherents al treball i la
seva actualització periòdica a mesura que se n’alteren les circumstàncies, l’ordenació d’un
conjunt coherent i globalitzador de mesures d’acció preventiva adequades a la naturalesa
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Norma de caràcter no
disponible

L’obligació que imposa el deure
de prevenció de l’empresari és
una norma de caràcter imperatiu
o indisponible; les parts de la
relació contractual no poden
excloure’n l’aplicació ni
alterar-ne el contingut, que està
establert per la normativa.

dels riscos detectats i el control de l’efectivitat d’aquestes mesures constitueixen els
elements bàsics del nou enfocament en la prevenció de riscos laborals que planteja la
llei.”

Exposició de motius; Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

3.2.1 Característiques de l’obligació empresarial de protecció

L’obligació empresarial de protecció es configura a partir de les següents caracte-
rístiques:

• Es tracta d’una obligació de naturalesa contractual. La seva font és el
contracte de treball o de prestació de serveis que origina la relació entre
la persona que presta el treball i l’empresari que el contracta. Aquesta
obligació, tot i que deriva d’un contracte entre les parts, és indisponible:
les parts no en poden alterar el contingut.

• És una obligació genèrica, ja que no enumera els riscos davant els quals
l’empresari ha de protegir el treballador, sinó que estableix que haurà de
protegir-lo davant tots els que puguin estar relacionats amb el seu lloc de
treball. Així, l’LPRL estableix que, en compliment del deure de protecció,
l’empresari ha de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei
en tots els aspectes relacionats amb el treball (art.14.2 LPRL).

Necessitat d’avaluar tots els riscos, no només els previstos per la normativa

“La obligación del empresario alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no
solo aquellos que las disposicionas específicas hubiesen podido contemplar [...] máxime
cuando la generalidad de tales normes imposibilita prever todas las situaciones de riesgo
que comporta el proceso productivo.”

Sentència del Tribunal Suprem, de 30 de juny del 2010.

• Té un contingut incondicionat i pràcticament il·limitat, en la mesura que
es demana que l’empresari adopti totes aquelles mesures que siguin neces-
sàries per protegir la salut i integritat física del treballador: l’empresari ha
de realitzar la prevenció dels riscos laborals mitjançant l’adopció de totes
les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors (art. 14.2 LPRL).

El deure de protecció de l’empresari és gairebé il·limitat

“De estos preceptos se infiere, y así lo mantiene el Tribunal Supremo, que el deber de
protección del empresario es incondicionado, y prácticamente ilimitado, pues debe adoptar
las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran, pero
también puntualiza que ello no quiere decir que el mero acaecimiento de un accidente no
implica necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones
de los mandatos reglamentarios de segeuridad han de implicar en todo caso aquella
consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Galícia núm. 2708/2014, de 21 de maig.
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Obligació de mitjans

Vol dir que l’empresari compleix
amb l’obligació establint tots els
mitjans al seu abast per protegir

el treballador. Si tot i així es
produeix un fet no volgut

(accident, malaltia laboral), i
l’empresari ha posat tots els
mitjans possibles perquè no

succeeixi, no serà responsabilitat
seva.

• Suposa una obligació permanent d’actualització de l’activitat preventiva,
com així ho estableix la norma reguladora: “L’empresari ha de dur a
terme una acció permanent de seguiment de l’activitat preventiva amb la
finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d’identificació,
avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i els nivells de
protecció existents i disposar el que sigui necessari per a l’adaptació de les
mesures de prevenció (...) a les modificacions que puguin experimentar les
circumstàncies que incideixen en la realització del treball” (art. 14.2 in fine
LPRL).

Obligació de realitzar controls periòdics per detectar situacions potencialment
perilloses

“Estas obligaciones por tanto no acaban en el diseño formal de un plan preventivo, sino
en su integración en el sistema general de gestión de la empresa, art. 16.1, lo que
obliga no solo a realizar una evaluación de los riesgos sino a realizar controles periódicos
de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialment peligrosas (...).
Conocedora la empresa de que el actor había padecido un síndrome ansioso depresivo
como consecuencia de una situación estresante en el mundo laboral [...] la obligaba a
de nuevo evaluar los riesgos de ese puesto de trabajo por cuanto en el desarrollo de
su actividad el trabajador se había visto abocado a una situación de estrés laboral que
llegó a dañarle su salud, y a su vez verificar el estado del demandante para comprobar
que, sin merma de su salud ya deteriorada, podía atender su puesto de supervisor de
operaciones. [...] Al no actuar así [...] no solo ha obviado sus obligaciones en materia
de salud laboral, sino que ha provocado un mayor deterioro psíquico del actor en lo que
constituye un evidente atentado contra los derechos laborales indicados”.

Sentència del Tribunal d’Afers Socials, núm. 33 de Madrid, núm. 21/2005 de 14 de gener.

• És tracta d’una obligació de mitjans, no de resultat, la qual cosa suposa
que l’empresari compleix amb la seva protecció complint amb diligència
les obligacions que li imposa la normativa. Si es produeix un dany no
volgut en la salut i integritat física del treballador no es pot assignar
automàticament la responsabilitat a l’empresari si aquest ha complert amb
les seves obligacions; és necessari per atribuir-li els danys l’existència d’un
incompliment empresarial.

No hi ha responsabilitat objectiva de l’empresari

“No procede aplicar en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por
el resultado [...] pues tal objetivación produciría un efecto “desmotivador” en la poítica
de prevención de riesgos laborales, porque si el empresario ha de responder civilmente
siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las obligadas medidas
de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le moviese no solo a extremar
la diligencia, sino tan siquiera a observar escrupulosamente la normativa en materia de
prevención.”

Sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2010.

• Cal un nexe causal entre els danys causats al treballador i la conducta
incomplidora per part de l’empresari; la responsabilitat de l’empresari no
es configura com a incondicionada i il·limitada: perquè sigui responsable
l’empresari cal acreditar que si l’empresari hagués complert les seves
obligacions de manera diligent els danys no s’haurien produït.
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Imprudència temerària

“La jurisprudència considera que
una conducta del treballador és
temerària quan aquest actua amb
clar menysteniment per la seva
pròpia vida, accepta
voluntàriament i deliberadament
córrer un risc innecessari que la
posi en perill greu, faltant a les
normes de prudència més
elementals” (STSJ d’Astúries, de
10 d’octubre de 2008).

Compliment diligent de les obligacions de l’empresari

“La responsabilidad del empresario se ha de valorar con criterios de razonabilidad según
máximas de diligencia ordinarias, exigibles a un empresario normal”.

Sentència TSJ de Catalunya de 21 d’octubre de 2008.

• L’empresari té l’obligació d’integració de l’activitat preventiva en l’em-
presa (art. 14.2 LPRL). La normativa preventiva estableix que l’empresari
ha d’integrar la prevenció de riscos laborals 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 (art. 16.1 LPRL).

La integració preventiva com a essencialitat

“La integración debe entenderse como ‘esencialidad’ y para ello es necesario que
la prevención no se interprete por la empresa como un apéndice externo a otras
consideraciones más centrales como las de tipo productivo u organizativo, y sí como una
actividad insertada e incardinada en la propia esencia de la actividad productiva.”

Fernández Ramírez, M. (2011). Los Servicios de prevención. Régimen jurídico y estudio
crítico del modelo normativo.

• És una obligació a càrrec de l’empresari, la qual cosa suposa que és aquest
qui ha de suportar els costos de les actuacions en matèria preventiva, i no
pot revertir-los en els treballadors. En aquest sentit s’estableix que: el cost
de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no ha de recaure
de cap manera sobre els treballadors (art. 14.5 LPRL).

• L’empresari pot recórrer a mitjans interns i/o externs per donar compli-
ment a aquesta obligació. En aquest sentit la norma reguladora estableix que:
en compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari
ha de designar un o diversos treballadors per ocupar-se de l’activitat,
constituir un servei de prevenció o concertar aquest servei amb una entitat
especialitzada aliena a l’empresa (art. 30.1 LPRL).

• En compliment d’aquesta obligació l’empresari ha de preveure les distrac-
cions o imprudències no temeràries dels treballadors. L’empresari ha de
tenir en compte, quan dissenyi els mètodes de treball, la possibilitat que
els treballadors incorrin en distraccions i/o imprudències no temeràries, i
haurà de dissenyar-los de forma que en aquests casos no es produeixin danys
a la salut i integritat física dels treballadors. Així, la normativa estableix
que l’efectivitat de les mesures preventives ha de preveure les distraccions
o imprudències no temeràries que pugui cometre el treballador (art. 15.4
LPRL).

Les mesures preventives han de preveure la imprudència no temerària del treballador

“Los informes del accidente que obran en los autos ponen de relieve que a la fecha
del siniestro la empresa carecía de la preceptiva evaluación de riesgos laborales y que
al trabajador accidentado no se le había dado formación específica teórica ni práctica
sobre el desempeño de su trabajo. La jugadora de instancia parece restar importancia
a estas circunstancias, pues si bien reconoce que la empresa carecía de evaluaicón de
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riesgos, considera que esta no fue la causa del accidente ya que la labor encomendada
al trabajador no requería formación o explicación especial, y parece atribuir la causa del
accidente a un error de cálculo del trabajador. [...] la evaluación de riesgos laborales es
una obligación empresarial y una herramienta fundamental para la prevención de daños
a la salud y la seguridad de los trabajadores. Su objetivo es identificar los peligros
derivados de las condiciones de trabajo para: eliminar de inmediato los factores de
riesgo que puedan suprimirse fácilmente; evaluar los riesgos que no van a eliminarse
inmediatamente, y planificar la adopción de medidas correctoras [...] En el apartado 4
del art. 15 (LPRL) señala que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever
(incluso) las distraccions o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.”

Sentència del TSJ de Galícia, núm. 3120/2014, de 6 de juny.

Es configura, per tant, un enfocament proactiu de l’obligació preventiva de
l’empresari, directament relacionada amb la cultura preventiva de l’organització,
un cop superada la concepció anterior de la prevenció de riscos com una actuació
merament reactiva.

Cultura de la prevenció i enfocament proactiu

“Podría decirse que el mérito más destacado de este nuevo y emergente derecho
prevencionista ha estribado en la nueva forma de entender la prevención, por la que se ha
pasado de una ‘cultura del riesgo y de la inseguridad’ basada en la mera subsanación de las
situacions de riesgo a una ‘cultura de la prevención’ en el marco de un enfoque proactivo y
no meramente reactivo tal y como se abordaba por la normativa anterior, y concretada en la
determinación del contenido del derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. Partiendo de la concepción de la actividad preventiva como un elmento
inescindible de la propia actividad de organización y gestión de la actividad económica
generadora del riesgo para el trabajador, la Ley ha dispuesto la atribución de un elenco
importante de obligaciones preventivas al empresario, precisamente en el marco de un
deber de organización y gestión, como parte integrante de su deuda de seguridad en el
contrato y con un hilo conductor: la aplicación de un modelo de seguridad integrada con un
marcado carácter profesional que garantice su eficacia. [...] La obligación del empresario
pasa por la implantación de un auténtico sistema de seguridad en la empresa, establecido
conforme a un método y reconducible a lo que la LPRL denomina como principio de
integración de la actividad preventiva, en el conjunto de las actividades de la empresa y
en todos los niveles jerárquicos de la misma. Se pretende que el deber de protección
trascienda del mero cumplimiento formal o simbólico para manifestar su efecacia real en
términos de disminución de la siniestralidad, así como mediante la impregnación de una
conciencia preventiva en todos cuantos intervienen en el proceso productivo.”

Fernández Ramírez, M. (2011). Los servicios de prevención. Régimen jurídico y estudio
crítico del modelo normativo.

3.3 Concrecions del deure de protecció de l’empresari

A banda de les obligacions generals de protecció per part de l’empresari cap
als seus treballadors, hi ha una sèrie d’obligacions concretes que s’assignen a
l’empresari per assegurar el seu compliment; són aquestes:

1. Comptar amb un pla de prevenció de riscos laborals i una avaluació inicial
dels riscos.

2. Proporcionar equips de treball i mitjans de protecció individual adequats als
treballadors.
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3. Informar els treballadors.

4. Donar-los formació.

5. Elaborar un pla d’emergència.

6. Adoptar les mesures necessàries, en cas de risc greu i imminent per als
treballadors.

7. Vigilar el seu estat de salut.

8. Oferir, sempre que es requereixi, la documentació sobre aquestes mesures
a les autoritats laborals.

9. Respectar el dret de consulta i participació dels seus empleats.

10. Adaptar el treball a la persona en supòsits especials (com casos de mater-
nitat, menors, treballadors sensibles a determinats riscos, amb contracte
temporal, procedents d’ETT...).

3.3.1 Pla de prevenció de riscos laborals; avaluació dels riscos i
planificació de l’activitat preventiva

La normativa preventiva estableix l’obligació que l’empresari compti amb un pla
de prevenció de riscos, per tal d’integrar la prevenció de riscos laborals en el
sistema general de gestió de l’empresa (art. 16.1 LPRL).

Aquest mateix precepte estableix que el contingut mínim d’aquest document
ha d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar
l’acció de prevenció de riscos a l’empresa (art. 16.1 LPRL).

El Reglament dels serveis de prevenció (RSP, RD 39/97) recull el contingut
que haurà d’incloure el pla de prevenció, i estableix que ha de tenir l’amplitud
adequada a la dimensió i característiques de l’empresa (art. 2.2 RSP). Així, els
elements que hi han de constar són:

• Identificació de l’empresa, de la seva activitat productiva, nombre i ca-
racterístiques de centres de treball i nombre de treballadors i les seves
característiques amb rellevància en la prevenció de riscos (art. 2.2.a, RSP).

• Estructura organitzativa de l’empresa, en què s’identifiquin les funcions i
responsabilitats que s’assumeixen en cadascun dels seus nivells jeràrquics.
Així mateix cal indicar quins seran els canals de comunicació entre ells pel
que fa a la prevenció de riscos laborals (art. 2.2.b, RSP).

• Identificació de com s’organitza la producció; identificar els processos
tècnics i les pràctiques i procediments organitzatius (art. 2.2.c, RSP).
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Quan s’ha de fer l’avaluació
de riscos?

L’avaluació s’ha de fer abans
d’iniciar l’activitat laboral, i cal

actualitzar-la quan canviïn les
condicions de treball, es

produeixin danys per a la salut
dels treballadors o s’incorporin
treballadors nous especialment

sensibles.

• Determinar com s’organitzarà la prevenció a l’empresa, indicant la moda-
litat preventiva escollida i els òrgans de representació que existeixin en
l’àmbit preventiu (art. 2.2.d, RSP).

• Recollir la política, els objectius i fites que en matèria preventiva té previst
assolir l’empresa (art. 2.2.e, RSP).

• Indicar els recursos humans, tècnics, materials i econòmics de què es
disposarà en l’àmbit preventiu (art. 2.2.f, RSP).

El Pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual s’integra
l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i
s’estableix la seva política preventiva de riscos laborals (art. 2.1 RSP). A
banda, per a la gestió i aplicació del pla, l’empresari comptarà amb dos
documents: l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva
(art. 2.3 RSP).

Avaluació dels riscos

La normativa preventiva en relació amb el procés d’avaluació de riscos considera
que l’avaluació de riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud
d’aquells riscos que no s’han pogut evitar, obtenint la informació necessària
perquè l’empresari estigui en condicions d’adoptar una decisió apropiada sobre
la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de
mesures que cal adoptar (art. 3.1. RSP).

Dit d’una altra manera, la seva finalitat és identificar i detectar la magnitud
dels riscos presents en l’entorn de treball amb l’objectiu d’establir les mesures
preventives necessàries perquè no produeixin danys als treballadors.

L’avaluació dels riscos ha de referir-se tant als riscos generals per a tots els
treballadors com als particulars de cada lloc de treball i de cada treballador,
centrant especial l’atenció en aquells col·lectius més vulnerables (persones
especialment sensibles a determinats riscos, menors i dones embarassades),
i s’estén a tota la tipologia de riscos presents en els espais de treball
tant materials (riscos de seguretat, higiènics) com immaterials (riscos
ergonòmics o psicosocials).

En aquest sentit, la normativa estableix que l’empresari ha de fer una avaluació
inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, tenint en compte,
amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de
treball existents i dels treballadors que els hagin d’exercir (art. 16.2.a LPRL).

Falta d’avaluació inicial de riscos

“Un elemento determinante para constar la concurrència de la conducta sancionada viene
dado por el dato relevante de la inexistencia de evaluación inicial de riesgos de forma tal que
la evaluación de los riesgos de la empresa para la salud y seguridad de los trabajadores
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Criteris objectius de
valoració

La normativa preventiva
estableix que l’avaluació cal
fer-la en funció de criteris
objectius de valoració, segons
els coneixements tècnics
existents o consensuats amb els
treballadors (art. 5.1 RSP).

es la base de una buena política empresarial de seguridad, ya que sin un conocimiento
previo y correcto del medio de trabajo, de sus condiciones generales y particulares, y de
sus repercusiones para la seguridad y salud de los trabajadores, es impensable diseñar un
plan de seguridad y de emergencias ajustado correctamente.“

Sentència del TSJ de Cantàbria, 31 gener del 2003.

Planificació de la prevenció

Com a conseqüència de l’avaluació de riscos realitzada, si els seus resultats posen
de manifest una situació de risc que no s’ha pogut evitar, caldrà programar les
activitats preventives necessàries per eliminar o reduir i controlar aquests riscos.

La planificació preventiva consistirà en la documentació de les activitats
necessàries per eliminar o reduir i controlar els riscos avaluats. Serà
necessari establir els terminis per dur a terme cada activitat, la persona
responsable de la seva gestió i els recursos materials necessaris.

Aquesta planificació pot desenvolupar-se en fases, seguint les prioritats fixades
per la normativa en funció de la magnitud dels riscos i del nombre de treballadors
exposats (art. 8 RSP).

Quan l’empresa tingui menys de cinquanta treballadors i no tinguin per objecte
realitzar una activitat perillosa (de les que s’inclouen en l’Annex 1 del RSP), la
normativa estableix la possibilitat de recollir en un mateix document el Pla de
prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva (art. 2.4
RSP).

Únic document

“Les empreses de fins a cinquanta treballadors que no desenvolupin activitats de l’annex
I podran reflectir en un únic document el pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació
de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. Aquest document ha de ser d’extensió
reduïda i fàcil comprensió, ha d’estar plenament adaptat a l’activitat i mida de l’empresa i
establir les mesures operatives pertinents per fer la integració de la prevenció en l’activitat
de l’empresa, els llocs de treball amb risc i les mesures concretes per evitar-los o reduir-los,
jerarquitzades en funció del nivell de riscos, així com el termini de la seva execució”.

Art 2.4. RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.

3.3.2 Obligació de proporcionar equips de treball i mitjans de
protecció individual adequats als treballadors

La normativa preventiva estableix l’obligació de l’empresari d’adoptar les mesures
necessàries per garantir que els equips de treball siguin adequats per al treball que
es realitza, per tal de garantir la seguretat i salut dels treballadors (art. 17.1 LPRL).
El Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels
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Equip de protecció
individual (EPI)

La norma estableix l’obligació
de l’empresari de proporcionar
equips de protecció individual
quan hi hagi un risc que no es
pugui evitar i no s’hagi pogut

limitar per mitjans de protecció
col·lectiva o mitjançant mesures,

mètodes o procediments
d’organització del treball (art.

17.2 LPRL).

Protecció col·lectiva vs.
individual

És prioritària l’adopció de
mesures de protecció col·lectiva

respecte a les de protecció
individual. Només quan el risc

no sigui controlable amb
l’adopció de mesures col·lectives

serà possible recórrer a les
mesures de protecció individual.

equips de treball, és la normativa que desenvolupa l’LRPL i regula les condicions
en què s’han d’utilitzar els equips de treball.

La normativa de prevenció de riscos laborals considera equip de treball:
qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball
(art. 2.a, RD 1215/97). Es parla d’utilització d’un equip de treball
per fer referència a qualsevol activitat referida a un equip de treball -
posada en marxa o detenció, utilització, transport, reparació, transformació,
manteniment i conservació, inclosa la neteja- (art. 2.b, RD 1215/97).

Així, la primera obligació de l’empresari serà garantir que els equips de treball
siguin els adequats i que no generin riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.
Quan la utilització d’un equip de treball presenti riscos específics, caldrà que
adopti les mesures necessàries per garantir que:

• La utilització quedi reservada als treballadors encarregats d’aquesta utilit-
zació.

• Els treballs de reparació transformació, manteniment o conservació siguin
realitzats per treballadors específicament capacitats per fer-ho.

La normativa preventiva considera equip de protecció individual qualsevol equip
destinat a ser portat o subjectat pel treballador que el protegeixi d’un o més riscos
que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement
o accessori destinat a aquesta finalitat (art. 2. RD 773/97 sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors
d’equips de protecció individual).

No són equips de protecció individual

La normativa reguladora exclou de la consideració d’equip de protecció individual (art. 2.2
de RD 773/97):

• La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir
la salut o la integritat física del treballador

• Els equips dels serveis de socors i salvament.

• Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de
manteniment de l’ordre.

• Els equips de protecció individual dels mitjans de protecció per carretera.

• El material d’esport.

• El material d’autodefensa o de dissuasió.

• Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia.

Per altra banda, el lliurament de l’equip de treball no pot ser una mera formalitat;
dit d’una altra manera, l’obligació de l’empresari no es compleix amb el mer
lliurament dels equips de protecció individual al treballador; cal vigilar que els
treballadors compleixin les normes de prevenció.



Gestió de la Prevenció 59 Elements bàsics de la prevenció

Infracció del treballador

En cas d’incompliment de les
obligacions per part del
treballador en relació amb les
normes de seguretat, l’empresari
pot sancionar el treballador per
via disciplinària laboral i, si
l’incompliment és molt greu, la
sanció pot arribar a
l’acomiadament disciplinari.

Compliment real de l’obligació de l’empresari

“Si bien la trabajadora debe observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de
seguridad (art. 19.2 ET) ‘según sus posibilidades’ (art. 29.1 LPRL), el deudor de seguridad
debe efectuar una vigilancia idónea sobre el cumplimiento por parte de los trabajadores
de las normas de prevención, no tratándose de una mera obligación formal que se cumpla
justificando poseer unos detallados planes de seguridad y salud si no se constata que los
mismos son efectivamente aplicados y que los concretos trabajadores han sido plenamente
instruidos, ni basta con entregar equipos de protección u otros medios adecuados si no se
vigila eficazmente su utilización tolerando su no empleo o su inadecuada utilización.”

Sentència Tribunal Suprem; Unificació doctrina 1281/2014, de 04/05/2015.

Així mateix, la no utilització per part del treballador dels equips de protecció
individual posats a la seva disposició per part de l’empresari, suposarà un
incompliment contractual, i el treballador podrà ser sancionat –en el cas d’una
relació sotmesa al dret del treball regulat per l’ET– fins i tot amb l’acomiadament.

Incompliment del contracte laboral per no utilització de l’equip de protecció
individual

“La actora recibió los EPIs en abril de 2012 tal como describe en el documento número 4
de la documental demandada, denominado Registro de entrega de EPIs-Supermercados,
incluidos los guantes Kewlar de pescadería para el corte/ limpieza pescado y limpieza
herramientas manuales (...) Además el testigo Don Luis Pablo (...), responsable de área,
manifestó que advirtió a la actora varias veces para que utilizara los guantes de Kewlar
porque no se los ponía y el día 21 de septiembre de 2012 cuando la actora se cortó el
dedo índice de la mano derecha él estaba en la oficina, acudiendo a auxiliarla, no llevando
la misma aquel guante, viéndosele el tendón del dedo. Lo anterior viene corroborado por
la testigo Doña Gracia (...), personal punto de venta, la cual declaró que se le apercibió
que se pusiera el guante, teniendo cada pescadero un guante de Kewlar y la actora lo
tenía colgado (...) Lo ocurrido el 21 de septiembre de 2012 pese a las advertencias que la
demandante había recibido de los responsables del centro en donde trabaja en orden a la
necesidad y obligación de utilizar los equipos de protección individual que la empresa había
puesto a su disposición, entre ellos el guante de constante cita, no puede entenderse sino
como un incumplimiento contractual en materia de seguridad y salud laboral que puso en
grave peligro su propia integridad física, como lo revela la profunda herida que con ocasión
de proceder a cortar ese día unas rodajas de bonito sufrió en el dedo índice de la mano
derecha. En suma, con su forma de actuar no solo creó un grave riesgo para su salud, sino
que este se actualizó no obstante haberse podido evitar sin dificultad si se hubiera valido
de los medios de protección individual entregados”.

Sentència TSJ Madrid núm. 5312/2014.

3.3.3 Obligació d’informar els treballadors

Per poder donar compliment al deure de protecció de l’empresari, la llei l’obliga a
informar els treballadors dels riscos existents i de les mesures que cal adoptar per
fer-hi front. És a dir, el resultat de l’avaluació del lloc de treball ha de comunicar-se
als treballadors.

La informació permet proporcionar als treballadors el coneixement dels
riscos presents en el seu lloc de treball i de les mesures preventives que
hauran d’adoptar per garantir el seu dret a la seguretat i salut en el treball.
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L’LPRL considera que a fi de donar compliment al deure de protecció que
estableix aquesta llei, l’empresari ha d’adoptar les mesures adequades perquè els
treballadors rebin totes les informacions necessàries (art. 18.1).

El contingut d’aquesta informació està establert a la normativa, i en concret és:

• Informar els treballadors sobre els riscos per a la seva seguretat i salut en el
treball, tant aquells que afecten l’empresa en el seu conjunt com cada tipus
de lloc de treball o funció (art. 18.1.a, LPRL).

• Posar en coneixement dels treballadors les mesures i activitats de protecció
i prevenció aplicables als riscos que s’han identificat (art. 18.1 b, LPRL).

• Informar-los sobre les mesures adoptades en relació amb les situacions
d’emergència (art. 18.1.c, LPRL).

Situacions d’emergència

L’article 20 de l’LPRL estableix l’obligació de l’empresari d’analitzar les possibles situacions
d’emergència que es poden produir en el centre de treball i les mesures que cal
adoptar, mesures en matèria de primes auxilis i de lluita contra incendis i evacuació dels
treballadors.

L’obligació d’informar té una vessant individual (obligació d’informar el treballa-
dor) i una de col·lectiva (obligació d’informar els representants dels treballadors);
en les empreses que tinguin representants dels treballadors, podrà proporcionar-
la l’empresari a través d’ells, tot i que serà obligatori informar directament cada
treballador dels riscos específics que afecten el seu lloc de treball i de les mesures
de protecció i prevenció aplicables (art. 18.1 in fine).

Aquesta informació s’haurà de proporcionar al treballador quan s’inicia la relació
laboral, o quan s’estableixin unes noves funcions. Tot i que la normativa general
preventiva no ho estableix, la forma habitual de fer arribar aquesta informació
serà per escrit, la qual cosa permetrà a l’empresari provar documentalment que
ha complert amb la seva obligació d’informació als treballadors.

Comunicació al treballador

“(...) no consta que la evaluación del puesto de trabajo que se efectuó en enero de 2008
le fuera comunicada a la trabajadora accidentada, y ello solo en el sentido de que mal
se puede invocar que la trabajadora incumplió lo que allí se consignaba si no consta
que la trabajadora lo conociera. Y tampoco se puede afirmar que en el curso básico de
prevención de riesgos que se proporcionó a la actora (...) contuviera formación específica
alguna respecto a su puesto de trabajo, y tampoco que incluyera las consideraciones que
se habían efectuado en la evaluación específica indicada. Por tanto, no hay dato alguno
que permita corroborar que la actora tuviera conocimiento de la forma de proceder que se
indica en aquella evaluación en relación con la avería de la puerta corredera que finalmente
ocasionó el accidente de trabajo, no siendo por tanto imputable a ella en exclusiva este
accidente, sino que ha de serlo a la empleadora”.

STSJ Andalusia núm. 1058/2014, de 10 d’abril.
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Formació en l’àmbit
preventiu

Els tècnics que tinguin reconegut
el nivell intermedi de formació
en prevenció de riscos laborals
podran realitzar activitats
d’informació i formació bàsica
dels treballadors.

3.3.4 Obligació de donar formació als treballadors

Una altra obligació derivada del deure de protecció de l’empresari és l’obligació
d’oferir al treballador la formació necessària en matèria preventiva sobre els
riscos existents i les mesures preventives que ha d’adoptar.

Així, la normativa estableix que en compliment del deure de protecció, l’empresari
ha de garantir que cada treballador rep una formació teòrica i pràctica, suficient
i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la contractació, sigui
quina sigui la modalitat o durada d’aquesta, com quan es produeixin canvis en les
funcions que exerceix o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips
de treball. La formació ha d’estar centrada específicament en el lloc de treball o
funció de cada treballador, adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres
de nous i repetir-se periòdicament, si és necessari (art. 19.1 LPRL).

Les característiques que haurà de tenir la formació sobre els riscos existents en
el lloc de treball i la forma d’evitar-los per part del treballador són:

• Cal que sigui teòrica i pràctica, no n’hi ha prou amb formar el treballador
en aspectes teòrics, sinó que cal materialitzar la seva aplicació en supòsits
pràctics.

• Ha de ser personalitzada, i centrada en el lloc de treball o funció específica
que realitza cada treballador.

• Cal que sigui suficient i adequada, que faci que s’evitin per part del
treballador aquells comportaments que posen en risc la seva seguretat i salut.

• Ha de córrer sempre a càrrec de l’empresari; aquest no pot revertir al
treballador les despeses econòmiques causades per aquesta formació.

• Quan sigui possible haurà d’impartir-se dins de l’horari laboral; si no és
possible es realitzarà la corresponent compensació d’hores de treball.

• Pot impartir-la directament l’empresa, fer-ho a través de serveis de prevenció
propis o concertar-la amb serveis aliens.

Per garantir l’efectivitat de la formació, la normativa preventiva (art. 35 i 36
RSP) limita als tècnics que tinguin reconegut un determinat nivell de formació
en prevenció de riscos la formació sobre uns continguts concrets.

Els formadors han de tenir la capacitat necessària

“La formación según el precepto descrito debe ser tanto teórica como práctica, suficiente y
adecuada y ser impartida o bien por la empresa mediante medios propios o concertándola
con servicios ajenos; en el caso presente la documentación aportada por la empresa no
acredita haber dado formación práctica alguna a los trabajadores y la supuesta formación
teórica que pretende haberse dado con la entrega de las fotocopias aportada a cada
trabajador no acredita tampoco que haya sido suficiente y adecuada y menos aún impartida
por personas con capacidad suficiente para ello”.

Sentència TSJ Madrid núm. 1089/2005, de 16 setembre.
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Simulacres d’evacuació i
confinament

Els simulacres d’evacuació i
confinament periòdics permetran

comprovar el correcte
funcionament del pla

d’emergència.

La formació s’ha de fer a l’inici de la relació de treball; i reiterar-se de forma
periòdica quan:

• Es produeixin canvis en les funcions que desenvolupa.

• S’introdueixin noves tecnologies en el seu lloc de treball.

• Es produeixin canvis en els equips de treball.

• Apareguin nous riscos per a la seguretat i salut dels treballadors

Responsabilitat de l’empresari per incompliment de l’obligació d’informació i
formació.

“(. . . ) es claro que el accidente era evitable, simplemente con la colocación de las cuñas en
el tractor sito en pronunciada pendiente. Pero la responsabilidad no puede imputarse, en
exclusiva, al operario que no puso la cuña (. . . ) Cabe recordar que el deber de seguridad
es para el empresario, correspondiéndole con ello la carga de la prueba de esa concreta
obligación legal (derecho de información, derecho de formación), que en el caso se traduce
en la prueba de que formó al trabajador para el puesto, que le entregó el manual de uso
de tractor y se aseguró de su correcta utilización por el operario, y por lo demás vigiló,
dentro de lo razonable, el cumplimiento por este de los mínimos derivados de ello). En
resumen, no apareciendo constatada respecto del trabajador accidentado esa formación
e información, ni vigilancia alguna sobre la aplicación práctica del trabajo en cuestión, la
responsabilidad en la producción del accidente es pues imputable al empresario.“

Sentència del TSJ de València núm. 344/2008, de 22 d’octubre.

3.3.5 Obligació d’elaborar un pla d’emergència

L’empresari està obligat per la normativa preventiva a analitzar les possibles
situacions d’emergència que es puguin produir en els espais de treball i elaborar un
pla d’emergència que caldrà que estigui documentat per escrit (article 20 LPRL).

Per fer-ho, ha de tenir en compte les dimensions de l’empresa, la seva activitat i
la possible presència de persones alienes a l’organització. Així, haurà de:

• Analitzar les possibles situacions d’emergència que puguin produir-se.

• Adoptar les mesures necessàries en relació amb primers auxilis, la lluita
contra incendis i evacuació de les persones.

• Assignar personal especialitzat per poder posar en pràctica aquestes mesu-
res.

• Comprovar periòdicament el seu correcte funcionament.

• Organitzar les relacions amb els serveis externs de l’empresa (en particular
en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament
i lluita contra incendis, de manera que en quedi garantida la rapidesa i
l’eficàcia).
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Per a l’elaboració del pla d’emergència hauran de ser consultats els representants
dels treballadors i els delegats de prevenció. Aquest document s’inclourà en el pla
de prevenció de riscos laborals.

3.3.6 Obligació d’adoptar les mesures necessàries en cas de risc
greu i imminent per als treballadors

La normativa preventiva obliga l’empresari a adoptar una sèrie de mesures quan
el treballador estigui davant del que s’anomena un risc greu i imminent amb motiu
la seva feina (art. 21 LPRL).

La llei preventiva bàsica estableix que s’ha d’entendre per “risc laboral greu
i imminent” el que sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur
immediat i pugui significar un dany greu per a la salut dels treballadors (art. 4.4
LPRL). Per considerar que ens trobem davant d’un risc d’aquestes característiques,
cal que:

• L’exposició al risc es produeixi de forma immediata.

• Aquesta exposició suposi un dany greu per a la salut dels treballadors
(encara que aquest no es manifesti immediatament).

En aquest cas, les actuacions que ha d’adoptar l’empresari seran les següents:

• Informar al més aviat possible de l’existència del risc i de les mesures que
calgui adoptar en matèria de protecció.

• Donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i
inevitable, els treballadors puguin interrompre la seva activitat i, si calgués,
abandonar immediatament el seu lloc de treball.

• Disposar el que calgui perquè el treballador que no es pugui posar en
contacte amb el seu superior jeràrquic pugui adoptar les mesures necessàries
per evitar les conseqüències del perill.

Aquesta obligació de permetre la interrupció de l’activitat laboral per part
de l’empresari, suposa l’existència del dret del treballador a interrompre la
seva activitat i abandonar el lloc de treball quan consideri que hi ha un
risc greu i imminent per la seva vida o la seva salut.

La normativa preventiva estableix el dret a paralitzar l’activitat laboral per part
del treballador. Hi ha tres formes d’exercir aquest dret:

• El treballador interromp l’activitat i abandona el seu lloc de treball, perquè
entén que hi ha un risc greu i imminent.
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• Els representants dels treballadors, per acord de la majoria, decideixen
paralitzar l’activitat perquè consideren que l’empresari no compleix amb
les seves obligacions.

• Quan no hi ha temps de reunir amb caràcter d’urgència l’òrgan de repre-
sentació dels treballadors, els delegats de prevenció –per majoria– poden
acordar aquesta paralització.

En els darrers dos casos, caldrà que aquest acord de paralització sigui comunicat
immediatament a l’autoritat laboral, que l’ha de ratificar o suspendre en el termini
de 24 hores.

3.3.7 Obligació de vigilància de l’estat de salut dels treballadors

L’LPRL estableix l’obligació per part de l’empresari de vigilar periòdicament
l’estat de salut dels treballadors en relació amb els riscos inherents al seu lloc
de treball: en compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir la
seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats
amb la feina (art. 22 LPRL). A banda, aquesta obligació té dues dimensions:

• La col·lectiva, amb la finalitat d’avaluar els efectes de les condicions de
treball sobre la salut dels treballadors.

• La individual, de valoració de l’estat de salut del treballador per verificar
que no pot constituir un perill per a ell mateix, per a altres treballadors o
terceres persones.

La vigilància de la salut dels treballadors és una activitat preventiva que
permet detectar les afectacions negatives a la salut per la configuració d’unes
condicions de treball deficients i la valoració de la idoneïtat del treballador
per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquesta vigilància de la salut s’ha de verificar en diferents moments:

• En el d’inici de la relació laboral, o quan el treballador es reincorpori a la
feina després d’una absència prolongada per motius de salut.

• De manera periòdica. Habitualment en els convenis col·lectius s’estableixen
els períodes en què es farà.

• Quan canviïn les condicions de treball i el treballador hagi de realitzar
tasques amb nous riscos.

El dret del treballador a la vigilància de la salut suposa una correlativa obligació
de l’empresari de vetllar per la salut dels treballadors, com a part de la de protecció
eficaç en matèria de seguretat i salut per al treballador. Aquesta obligació
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Obligació de notificació

L’empresari està obligat a
notificar per escrit a l’autoritat
laboral els danys per a la salut
dels treballadors al seu servei
que s’hagin produït amb motiu
del desenvolupament del seu
treball.

empresarial es conforma com un dret per al treballador que aquest podrà exercir o
no de forma lliure i voluntària.

Hi ha tres situacions excepcionals en què aquests reconeixements mèdics tindran
un caràcter obligatori per als treballadors:

• Quan els reconeixements siguin indispensables per avaluar els efectes de les
condicions de treball sobre la salut dels treballadors

• Quan l’estat de salut pugui suposar un perill per a ell, per a altres treballadors
o terceres persones.

• En cas que, per l’especial perillositat de l’activitat que fan, ho estableixi així
una disposició legal (per exemple en cas de treballadors nocturns).

3.3.8 Obligació de documentació

La norma preventiva bàsica estableix l’obligació de l’empresari d’elaborar i
conservar, a disposició de l’autoritat laboral, la documentació relativa a les
obligacions que la mateixa llei assigna als empresaris (art. 23.1 LPRL).

Així, caldrà que l’empresari confeccioni i mantingui a disposició de les autoritats
laborals competents la següent documentació:

• Pla de prevenció de riscos laborals (art. 16 LPRL).

• Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut en el treball, inclòs el resultat
dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels
treballadors (art. 16.2 LPRL).

• Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i
prevenció a adoptar (art. 16.2 LPRL).

• Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i les conclusions
obtingudes (art. 22 LPRL).

• La relació d’accidents de treball i malalties professionals que hagin causat
al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de treball.

L’LPRL estableix que aquesta documentació haurà d’estar també a disposició de
les autoritats sanitàries, i l’empresari l’haurà de remetre-la a l’autoritat laboral en
el moment que cessi la seva activitat.

3.3.9 Consulta i participació dels treballadors

L’LPRL estableix el dret de consulta i participació dels treballadors. En
relació amb aquest dret, l’empresari té l’obligació de consultar i permetre la seva
participació en aquells aspectes que afecten la seguretat i salut en el treball.
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Dret a la participació

La participació dels treballadors
en matèria preventiva és un dels
drets que recull la normativa de

prevenció de riscos laborals.

Caldrà que aquesta consulta es faci amb antelació a l’adopció per part de
l’empresari d’algunes decisions: la planificació i l’organització de la feina, i tots
els aspectes que puguin tenir conseqüències sobre la seguretat i la salut dels
treballadors; l’organització i el desenvolupament de les activitats de protecció i
de prevenció de riscos i la designació dels encarregats d’aquestes activitats, i la
formació en matèria preventiva, entre altres.

El dret de participació es concreta en la possibilitat del treballador de fer les
propostes que consideri convenients a l’empresari en aquesta matèria, directament
o a través dels seus representants.

Els treballadors de les empreses o centres de treball amb sis o més treballadors, i
els de les administracions públiques tenen dret a una representació especialitza-
da en matèria de prevenció de riscos laborals; aquestes figures són el delegat de
prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut.

El delegat de prevenció és l’òrgan unipersonal de representació dels treballadors
amb funcions específiques en matèria de prevenció en riscos laborals. Les
principals competències dels delegats de prevenció són col·laborar amb l’empresa
en la millora de la prevenció, promoure i fomentar la cooperació dels treballadors
i vigilar el compliment de la normativa preventiva.

Els delegats de prevenció són escollits en funció del nombre de treballadors de
l’empresa, per i entre els representants dels treballadors a l’empresa o centre de
treball. En la taula 3.1 es mostra la relació entre el nombre de treballadors de
l’empresa i els delegats de prevenció:

Taula 3.1. Relació entre nombre de treballadors
de l’empresa i delegats de prevenció

Treballadors Delegats de prevenció

Fins a 49 1

De 50 a 100 2

De 101 a 500 3

De 501 a 1.000 4

De 1.001 a 2.000 5

De 2.001 a 3.000 6

De 3.001 a 4.000 7

Més de 4.000 8

El Comitè de Seguretat i Salut és un òrgan paritari format per representants
dels treballadors i de l’empresa destinat a la consulta de les actuacions de
l’empresa en matèria preventiva, en aquelles empreses o centres de treball
amb cinquanta treballadors o més.

Entre les competències del Comitè de Seguretat i Salut hi ha participar en
l’elaboració, la posada en marxa i l’avaluació dels programes i les activitats
preventives, així com promoure iniciatives sobre procediments de prevenció i
millora en l’empresa.



Gestió de la Prevenció 67 Elements bàsics de la prevenció

3.3.10 Adaptar el treball a la persona. Obligacions de l’empresari en
supòsits especials

Dins de l’obligació genèrica d’adaptar el treball a la persona, la norma preventiva
bàsica estableix uns supòsits d’especial protecció:

• Treballadors especialment sensibles a determinats riscos (art. 25 LPRL).

• Protecció de la maternitat (art. 26 LPRL).

• Protecció de menors (art. 27 LPRL).

• Relacions de treball temporals o de durada determinada i treballadors
d’empreses de treball temporal (art. 28 LPRL).

Protecció dels treballadors especialment sensibles a determinats riscos
(art. 25 LPRL)

Dins del grup de treballadors especialment sensibles a determinats riscos s’inclo-
uen aquells que tinguin reconeguda una discapacitat física, psíquica o sensorial.

La Llei de prevenció de riscos laborals considera que són treballadors
especialment sensibles a determinats riscos aquells que per les seves
característiques personals o estat biològic conegut siguin especialment
sensibles als riscos derivats del treball, sigui generals o específics. Aquests
treballadors (encara que el seu estat sigui transitori) no treballaran en llocs de
treball en els que puguin posar-se ells mateixos o posar els altres treballadors
en perill.

L’empresari haurà de tenir en compte aquestes circumstàncies dels treballadors
en el moment de fer l’avaluació de riscos per tal de poder adoptar les mesures
de protecció i prevenció necessàries. De la mateixa manera, haurà de tenir en
compte els factors de risc existents que puguin incidir en la funció de procreació
dels treballadors i treballadores per l’exposició dels mateixos a agents físics,
químics o biològics que puguin afectar a la fertilitat i/o al desenvolupament de la
futura descendència amb l’objectiu d’adoptar les mesures preventives que siguin
necessàries.

Protecció de la maternitat i la lactància

La nostra legislació en matèria de prevenció de riscos protegeix molt especialment
a les treballadores embarassades o en situació de part recent de determinats agents,
procediments o condicions de treball considerant-les un grup especial de risc (art.
26 LPRL). Aquesta norma va ser afegida en el text preventiu per llei 39/199, de
5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones treballadores.
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Respecte a la protecció de la maternitat de la dona treballadora, l’article 26 de
l’LPRL atribueix a l’empresari les obligacions següents:

• L’avaluació inicial de riscos haurà de tenir en compte la naturalesa, el grau i
la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part
recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir
negativament en la salut de les treballadores o del fetus en qualsevol activitat
susceptible de presentar un risc específic.

• Si els resultats de l’avaluació posessin de manifest un risc per a la seguretat
i salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància d’aquestes
treballadores, l’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries per evitar
l’exposició a aquest risc.

• Adaptar les condicions o el temps de treball de la treballadora afectada.

• Quan sigui necessari, s’evitarà la realització de treball nocturn o de treball
a torns.

• Si les anteriors mesures d’adaptació són insuficients i les condicions del lloc
poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del
fetus i així ho certifiqui el metge de la Seguretat Social o de les Mútues que
l’atengui, l’empresari està obligat a canviar la treballadora a un altre lloc de
treball o funció diferent i compatible amb el seu estat. A aquests efectes,
l’empresari haurà de confeccionar una relació de llocs de treballs exempts
de riscos.

Actuacions de l’empresa per a la protecció de la maternitat i la lactància

Davant d’un supòsit de risc per a la dona o el nen en cas d’embaràs o lactància, l’empresa
haurà d’actuar de la manera següent:

1. Realitzar una avaluació dels riscos que haurà d’incloure la determinació de la naturalesa, el
grau i la durada de l’exposició de la treballadora a condicions de treball que puguin influir
negativament en la seva salut i/o la del fetus. Si els resultats de l’avaluació revelen un risc
per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància de
la treballadora, l’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició a
aquest risc, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora
afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan sigui necessari, la no-realització de treball
nocturn o de treball per torns.

2. Quan l’adaptació de les condicions o del temps de treball no sigui possible o, malgrat aquesta
adaptació, les condicions d’un lloc de treball puguin influir negativament en la salut de la
treballadora embarassada o del fetus, aquesta haurà de ser traslladada a un altre lloc de
treball de la seva pròpia categoria professional i compatible amb el seu estat. És necessària
una certificació mèdica del fet que les condicions del lloc de treball poden influir negativament
en la salut de la treballadora i/o del fetus que ha d’expedir l’INSS o la Mútua d’Accidents de
Treball i Malalties Professionals, en funció de l’entitat amb la qual l’empresa tingui concertada
la cobertura dels riscos professionals. L’empresari haurà de determinar, amb la consulta
prèvia dels representants dels treballadors, la relació dels llocs de treball exempts de riscos a
aquest efecte.

3. Si no hi ha cap lloc de treball disponible, de la seva pròpia categoria professional, la
treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent,
si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.
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Risc per a la lactància

Perquè es reconegui el dret a la
prestació per risc per a la
lactància natural, cal que
l’activitat que desenvolupa la
treballadora suposi un risc per a
la lactància natural del seu fill
menor de 9 mesos.

Descans en la jornada dels
menors

La normativa concedeix als
menors el dret al descans de 30
minuts durant la jornada diària
continuada que excedeixi de sis
hores, i el dret al descans
setmanal de, com a mínim, dos
dies ininterromputs.

4. Si el canvi de lloc (d’igual o diferent categoria professional) no és tècnicament o objectivament
possible, o no es pot exigir raonablement per motius justificats, es podrà declarar el pas de
la treballadora afectada a la situació de suspensió del contracte de treball per risc durant
l’embaràs o la lactància, que preveu l’article 45.1.d) de l’Estatut dels treballadors, durant el
període necessari per a la protecció de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi
la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu
estat.

Aquesta situació de protecció del risc durant l’embaràs es perllonga durant el
període de lactància natural, si les condicions de treball poden influir negativament
en la salut de la dona o del fill. Segons l’article 26.5 LPRL, l’empresari
haurà de permetre les absències del treball (previ avís i justificació), amb dret
a remuneració, de les treballadores embarassades amb la finalitat de realitzar
exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.

Protecció dels treballadors menors (art. 27 LPRL)

Un treballador menor és aquell que té una edat compresa entre 16 (majoria
d’edat laboral) i 18 anys (majoria d’edat civil). Aquests tipus de treballadors
estan especialment protegits per la normativa del nostre país. En concret el Reial
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
sobre infraccions i sancions de l’Ordre social (LISOS) considera com a infracció
molt greu el fet d’incomplir les normes específiques en matèria de protecció de la
seguretat i salut dels menors.

D’altra banda, l’Estatut dels treballadors conté algunes disposicions protectores
d’aquest tipus de treballadors, algunes de les quals són les següents:

• Prohibició de realitzar hores extraordinàries.

• Prohibició de realitzar treballs nocturns.

• Prohibició de realitzar treballs insalubres, tòxics o perillosos.

• Prohibició absoluta de contractar treballadors menors de 16 anys.

L’article 27 de la Llei de prevenció de riscos assenyala les següents obligacions
de l’empresari en aquesta matèria:

• Haurà d’efectuar una avaluació dels llocs de treball que hagin d’ocupar
treballadors menors de 18 anys. Aquesta avaluació haurà de realitzar-
se abans que s’incorporin a la feina i també amb motiu de qualsevol
modificació important de les seves condicions de treball, amb la finalitat
de determinar la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició a agents,
processos o condicions de treball que puguin posar en perill la seguretat
o salut d’aquests treballadors. L’avaluació haurà de tenir en compte
específicament la manca d’experiència, la immaduresa per valorar els riscos
existents i el desenvolupament, encara incomplet, dels joves.
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Decret de 26 de juliol de
1957

Està plenament vigent la part
d’aquesta norma relacionada
amb els menors que estableix

que són treballs prohibits a
aquest col·lectiu entre d’altres,

els treballs químics, extracció de
minerals i treballs metal·lúrgics.

Dos vincles contractuals

En aquesta relació triangular que
suposa la contractació de serveis
d’una ETT existeixen dos vincles

jurídics: el de naturalesa
mercantil de posada a disposició
de l’EU amb l’ETT; i el de tipus

laboral entre l’ETT i el
treballador.

• En tot cas, l’empresari haurà d’informar els joves i els seus pares o tutors
dels possibles riscos i de totes les mesures adoptades per a la protecció de
la seva seguretat i salut.

Protecció dels treballadors amb contracte temporal o de durada
determinada (art. 28 LPRL) i treballadors d’ETT

Un dels grans i ja endèmics problemes del mercat laboral espanyol és l’alta
temporalitat existent. Els contractes de durada determinada establerts a la nostra
legislació (pràctiques, formació, eventuals...) formen part de la realitat del món
empresarial del nostre país.

La precarietat en l’ocupació té una gran incidència en la sinistralitat laboral, ja
que s’ha demostrat que els treballadors temporals es troben especialment exposats
als riscos derivats de la seva feina pels canvis constants d’activitat i per la freqüent
manca de formació i informació sobre els perills professionals que els envolten i
les seves mesures correctores.

Els empresaris estan obligats a garantir a aquests tipus de treballadors el mateix
nivell de seguretat i salut que als restants treballadors de l’empresa. Per a garantir
aquest nivell de protecció, l’empresari haurà de tenir en compte les obligacions
següents:

• L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que, amb ca-
ràcter previ a l’inici de la seva activitat, els treballadors temporals rebin
les següents informacions: riscos als quals s’hagin d’exposar, necessitat
de qualificacions o aptituds laborals determinades, exigència de controls
mèdics especials, existència de riscos específics en el lloc de treball que cal
cobrir, i mesures de protecció i prevenció davant de tots els riscos anteriors.

• Facilitar als treballadors temporals una formació suficient i adequada a les
característiques del lloc de treball a cobrir.

• Garantir el dret a la vigilància periòdica de la salut.

• Informar els treballadors designats o, si s’escau, als serveis de prevenció, de
la incorporació dels treballadors temporals a la plantilla, sota qualsevol de
les modalitats de contractació laboral.

Una empresa de treball temporal (ETT) és aquella que té com a finalitat la
posada a disposició d’una altra empresa -de forma temporal -de treballadors.
Així, s’estableix una relació triangular entre empresa que contracta els serveis o
empresa usuària (EU), l’ETT que contracta els treballadors i els posa a disposició
i el treballador.

L’empresa usuària és la responsable de les condicions d’execució del contracte
de treball, en tot allò relacionat amb la seguretat i salut dels treballadors (art. 28
LPRL); així haurà de:
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• Informar l’ETT sobre les característiques del lloc de treball, els seus riscos,
i les aptituds, capacitats i qualificacions professionals necessàries, des del
punt de vista de la protecció de la salut i seguretat del treballador.

• Realitzar una avaluació prèvia dels riscos existents en aquest lloc de treball.

• Informar els treballadors dels riscos existents en el seu lloc de treball i de
les mesures de protecció i prevenció a adoptar.

• Informar els seus propis representants dels treballadors de l’adscripció de
treballadors posats a disposició per ETT.

Les obligacions que correspondran a l’empresa de treball temporal seran:

• Realitzar la vigilància periòdica de la salut dels treballadors.

• Informar els treballadors que posa a disposició, amb caràcter previ, de tota
la informació que li ha remès l’EU en relació al lloc de treball i els seus
riscos.

• Formar els treballadors, de forma teòrica-pràctica en matèria preventiva,
previ a la seva posada a disposició de l’EU.
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Introducció

Amb aquesta unitat didàctica, que té quatre nuclis d’activitat, entrareu de ple dins
del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals.

Els motius per tenir en compte la prevenció de riscos laborals han anat evoluci-
onant al llarg de la història fins a la realitat actual de la prevenció en la nostra
societat occidental. Per situar-nos en l’àmbit de la prevenció, es fa necessari fer
un recorregut breu pels seus antecedents, la qual cosa realitzem a l’inici d’aquesta
segona unitat del crèdit denominada “Marc jurídic de la prevenció” abans d’entrar
en els conceptes legals normatius, base per a la gestió de la prevenció a les
empreses i organitzacions.

En el primer apartat, “Antecedents històrics de la prevenció”, veureu com es va
anar configurant la prevenció a la societat occidental abans i després de la revolució
industrial, en general per tota Europa, així com més concretament a Espanya.

En el segon apartat, “Marc normatiu de la prevenció”, estudiareu les normes
internacionals que afecten l’Estat espanyol amb rellevància en matèria de preven-
ció de riscos laborals on destaquen les directrius marcades per les directives de
la Unió Europea i l’estudi dels convenis i les recomanacions de l’Organització
Internacional del Treball. a continuació analitzarem la situació jurídica de la
prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol fonamentalment la Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals, el contingut del Reglament dels serveis de prevenció
i el d’altres normes relacionades amb aquesta matèria.

En el tercer apartat, “Organismes i entitats en matèria de prevenció”, veureu
tant els diferents organismes internacionals i comunitaris que tenen un paper
destacat en l’àmbit de la prevenció com els estatals. Dins d’aquest últim grup
coneixereu l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, La Inspecció de
Treball, el Comitè Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, l’Institut Català de
Seguretat i Salut en el Treball i el paper de les Mútues d’Accidents de Treball.

Finalment, en el quart apartat, “Responsabilitats i responsables de l’acció
preventiva”, es desenvolupen principalment les obligacions que la llei de pre-
venció imposa als empresaris -principals responsables de l’activitat preventiva a
l’empresa- i també als drets i obligacions que la norma imposa als treballadors
en aquesta matèria. La responsabilitat en l’àmbit preventiu pot també fer-se
extensiva a altres subjectes obligats per la normativa preventiva: així, establirem
les possibles responsabilitats en què poden incórrer l’Administració pública, el
treballador autònom, els representants dels treballadors, el personal directiu o
encarregats de l’empresa i tècnics en prevenció de riscos laborals.

L’objecte d’aquesta unitat didàctica és, doncs, introduir-vos en la normativa bàsica
que regula la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol. Us recomanem que
tingueu a prop aquesta normativa mentre estigueu estudiant per poder consultar-la
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tantes vegades com sigui necessari, ja que les referències els textos legals al llarg
d’aquesta unitat didàctica són constants i moltes vegades és convenient i aclaridor
poder realitzar la consulta de forma directa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, es proposa que feu els exercicis d’autoa-
valuació i les activitats proposades, a banda de seguir la dinàmica de l’aula a través
del seu fòrum i tauler i realitzar els exercicis d’avaluació contínua.

També considerem molt convenient que llegiu amb certa freqüència la premsa
diària, ja que les notícies relacionades amb la prevenció de riscos laborals són
cada vegada més freqüents i importants socialment. Heu de posar una atenció
especial en les notícies de les seccions d’economia, laboral... Al marge del seu
valor intrínsec per si mateix, aquestes lectures us ajudaran a relacionar el marc
jurídic de la prevenció amb els esdeveniments de la vida social del país.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Exposar l’origen de la normativa internacional que té per finalitat controlar
els riscos dels treballadors a la seva feina.

2. Reconèixer les normes internacionals més importants en matèria preventiva.

3. Interpretar les condicions de prevenció i de seguretat que han de reunir els
equips, instal·lacions de treball i processos, a partir de la normativa general
i sectorial en vigor sobre prevenció de riscos i seguretat i de la informació
tècnica i els manuals i fitxes sobre seguretat.

4. Definir el marc jurídic espanyol en matèria de prevenció de riscos laborals.

5. Identificar els òrgans i institucions internacionals més representatius re-
lacionats amb la prevenció de riscos professionals: la Unió Europea i
l’Organització Internacional del Treball.

6. Identificar les responsabilitats legals derivades del no-compliment de la
normativa en matèria de prevenció de riscos i seguretat.
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1. Antecedents històrics de la prevenció

Els motius per fer prevenció han anat evolucionant al llarg de la història. Per
situar-nos en l’àmbit de la prevenció, es fa necessari fer un recorregut breu pels
seus antecedents.

La inquietud per preservar la salut de les persones mentre treballen ha estat present
en moltes civilitzacions al llarg de la història de la humanitat tot i que, òbviament,
el punt de vista de cada època ha estat diferent i s’ha anat modificant al llarg del
temps.

Tot i això, cal remarcar que la seguretat laboral i la higiene industrial són, en sentit
estricte, conceptes moderns que apareixen i es desenvolupen amb plenitud des de
la Revolució Industrial del segle XIX fins als nostres dies.

En general, en l’antiguitat, el treball portava una càrrega de penositat i patiment
que era pràcticament inseparable de la feina. Es podria dir, fins i tot, que “patint es
produïa”. És fàcil deduir la carència, pràcticament total, d’accions encaminades
a protegir la salut dels treballadors.

“Els miners extreuen fortunes increïbles per als seus amos mentrestant ells mateixos
agonitzen treballant dia i nit, morint sovint de tantes penalitats. Per a ells no hi ha descans
en el treball, al contrari, perden la seva vida estant obligats a suportar la inhumana fatiga
sota els cops dels seus capatassos.

Per a ells no hi ha descans en la seva feina, més aviat al contrari, perden la seva vida. I
encara aquells que sobreviuen no aconsegueixen res, sinó misèria eterna. Seria millor la
mort per a ells que una vida tan penosa.”

Diodoro de Sicilia (S. I a. de C.). Historia social y económica de la España antigua.

1.1 La preocupació per la prevenció i la seguretat abans de la
revolució industrial

La preocupació per la salut i seguretat dels treballadors era pràcticament inexistent
abans de la Revolució Industrial. No obstant això, en la Bíblia cristiana, en alguns
codis o guies ètiques o polítiques de l’antiguitat i de l’edat mitjana apareixen
algunes normes i reflexions relacionades amb aquesta preocupació que podia tenir
la societat de cada moment.

La cultura cristiana fa del treball una via penosa i redemptora derivada de la
interpretació bíblica del pecat original: “Guanyaràs el teu pa amb la suor del teu
front”, va dir Déu a Adam en el moment d’expulsar-lo del Paradís terrenal. No
obstant aquesta càrrega de penositat del treball, en la Bíblia apareixen també uns
dels primers textos escrits relatius a les mesures que cal adoptar davant situacions
greus de risc.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Trobareu una breu
cronologia mundial de la
prevenció, a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.
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Els esclaus a la Bíblia

“Posa’l a treballar, que és el que
li convé, i si no t’obeeix,

engrillona-li els peus. Però no
t’excedeixis amb ningú i no facis

res contra la justícia. Si tens un
sol esclau, tracta’l com a tu

mateix, ja que l’has adquirit a
preu de sang; si tens un sol

esclau, tracta’l com un germà, ja
que en tens necessitat com de la

teva vida.” La Bíblia (A.T.);
Eclesiàstic. Cap. 33; versicle

sobre els esclaus.

Ja en el Deuteronomi (Antic Testament; capítol 22, versicle 8) apareix el que
podríem considerar la primera recomanació o norma de seguretat: “Si edifiques
una casa nova, posa-hi una barana al terrat, perquè la teva família no sigui
responsable de la mort del qui pugui caure daltabaix”.

A l’edat antiga, Hammurabi (1792-1750 aC), sisè rei de Babilònia, és conegut per
promulgar un dels primers corpus legislatius de la història que ha arribat complet
fins als nostres dies: el codi d’Hammurabi. Aquest codi conté lleis escrites entre
les quals en podem trobar algunes relacionades amb el tema de les responsabilitats
en matèria de construcció. Són un antecedent històric directe dels reglaments
que únicament tenien en compte mesures disciplinàries per aconseguir unes bones
condicions de treball.

Entre les mateixes podem trobar les següents:

• Llei 229 “Si un paleta construeix la casa d’un home i aquesta s’esfondra i
mata a l’amo de la casa, el paleta serà executat”

• Llei 230 ” Si el que mor és el fill de l’amo de la casa, hauran d’executar al
fill del paleta”

El codi recorre freqüentment a l’anomenada llei del talió: es concebia la justícia
com una forma de revenja en la qual es castigava el culpable amb una pena similar
al delicte realitzat. És el famós “ull per ull”: si un treballador tenia un accident
per negligència del seu cap i patia seqüeles, s’infligien les mateixes ferides al cap
per equiparar-lo amb els danys del treballador.

En alguns papirs mèdics de l’Antic Egipte (1600 aC) podem trobar diferents
pràctiques i procediments relacionats amb el tractament de lesions musculoesque-
lètiques, entre d’altres malalties, sense diferenciar si l’origen de les causes era per
activitats laborals o no.

Dins la cultura clàssica grecoromana, tant el treball manual com el treball
intel·lectual eren propis dels esclaus i desenvolupar aquests tipus de feines era
considerat un deshonor. Hem de saber que l’esclavitud va ser defensada o
permesa per moltíssimes cultures i per tota mena d’institucions. El filòsof Aristòtil
afirmava: “La guerra és un mitjà legítim per adquirir esclaus, ja que comporta
aquesta caça que s’ha de donar a les bèsties salvatges i als homes que, nascuts per
obeir, refusen sotmetre...” (Política).

A l’Antiga Grècia, Hipòcrates, el pensador considerat pare de la medicina, va
identificar i registrar els efectes de l’exposició al plom entre els obrers de les mines.

A Roma, la toxicitat per mercuri va ser descrita per Plini el Vell. Aquest autor
va fer referència als perills del maneig del sofre i del zinc i va escriure diferents
normes preventives per als treballadors de les mines de plom i mercuri. Per
exemple, es va recomanar als miners l’ús de mascaretes respiratòries fetes amb
la bufeta dels xais per a la manipulació de sulfur de mercuri.

Roma va ser el bressol del dret i la jurisprudència i, a més a més de les diferents
lleis de conducta i protecció dels béns privats, a Roma s’hi van prendre mesures
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legals sobre la salubritat, com la instal·lació de banys públics, i de protecció dels
treballadors.

Una altra figura destacada de l’Antiga Roma va ser Galè, considerat, després
d’Hipòcrates, el metge més important de l’Antiguitat a Occident. Va estudiar les
malalties dels miners, els blanquers i els gladiadors.

En general, totes aquestes escasses referències de l’antiguitat que manifesten
una certa preocupació per la seguretat i salut responien més aviat a la pròpia
conscienciació dels treballadors i no pas a una autèntica preocupació estatal dels
dirigents d’aquestes societats.

Els noms d’alguns carrers ubicats als
voltants del Born de Barcelona
recorden encara el passat gremial de
la ciutat: carrer de l’Argenteria,
Corders, Assaonadors...

A l’edat mitjana el treball era una activitat que no podia ser realitzada per la
noblesa. El règim feudal es basava econòmicament en dues institucions: els
servents de la gleva i els gremis. El servents eren adscrits a la terra i pertanyien al
senyor en un règim de semiesclavitud.

En les incipients ciutats es constituïen els gremis, que agrupaven tant els artesans
com els comerciants i regulaven tot allò relacionat amb el seu sector d’activitat.
Un dels seus objectius era el de prevenir els accidents de l’ofici. De fet, a l’edat
mitjana, no patir accidents va ser sinònim d’eficiència en l’ofici. El segle XIV,
en concret, pot considerar-se l’inici de la seguretat i la higiene en el treball en
sentit estricte, ja que es van associar artesans europeus que van dictar normes per
protegir i regular les seves respectives professions.

A l’edat moderna no canvia fonamentalment la situació ni valoració del treball,
tot i que augmenta la preocupació per la higiene dels habitants de les ciutats i per
això van formular les primeres normes per evitar riscos a l’interior de les ciutats.
En els arxius històrics de la ciutat de Barcelona en trobem més d’un exemple.

A principis del segle XVII es produeix un altra gran fita a la consolidació de la
higiene i la seguretat industrials amb la promulgació de les lleis d’Índies. Aquest
cos jurídic és una recopilació de les diferents normes legals vigents en els diferents
regnes de les Índies. Van ser publicades el 1680 sota el regnat de Carles II.

Aquesta recopilació consta de nou llibres i comprèn la legislació que Espanya va
dictar per a la governació dels territoris d’ultramar. En les lleis d’Índies es troben
consells sobre:

• Treball de les dones i menors.

• Prohibició de càrregues excessives.

• Seguretat en les mines.

• Higiene laboral i treballs prohibits.

Malgrat aquestes disposicions, no es van poder impedir els abusos i l’explotació
de la població indígena.

“Veiem certs animals ferotges, mascles i femelles escampats pel camp, negres, lívids,
cremats pel sol, adherits a la terra que estan cavant, amb una invencible obstinació; tenen
una espècie de veu articulada i quan s’aixequen sobre els seus peus mostren una cara
humana: i en efecte són éssers humans. A la nit es retiren als seus caus, on viuen de pa

Els blanquers

Antic ofici dels qui adquirien la
matèria primera fresca de les
carnisseries i dels marxants de
bestiar per fer-hi diversos
tractaments com submergir-la en
aigües tànniques, encalcinar-la,
netejar-la de restes càrnies,
raspar-ne les impureses,
adobar-la en clots i remeses... Un
ofici ple de riscos en totes les
tasques i activitats realitzades.

Ordre municipal de
Barcelona de 1324

“Queden prohibits els forns de
vidre a l’interior de la ciutat pels
riscos als quals podria estar
exposat el veïnat.”
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Lesions d’esquena

Els tractats de medicina del
Col·legi Reial de Metges

d’Edimburg (1789) explicaven
com havien de seure els sastres

quan treballaven per evitar
lesions d’esquena.

negre, d’aigua i arrels; estalvien a altres homes la feina de sembrar, de llaurar i de recollir
per viure, i així mereixen que no els falti aquest pa que ells van sembrar.”

La Bruyère, discurs al Parlament francès, s. XVII.

"Quam artem exerceat" (’Quina és la
seva ocupació?’) Ramazzini va

proposar que els metges
estenguessin la llista de preguntes

que Hipòcrates els va recomanar
preguntar als seus pacients, afegint

aquella relacionada amb la seva
feina.

Bernardino Ramazzini (1633-1714) va ser un metge italià considerat el pare de la
medicina del treball i de la higiene industrial. Els seus estudis sobre les malalties
professionals i la promoció de diferents mesures de protecció per als treballadors
van suposar, en certa manera, l’inici de la seguretat industrial i de la normativa
sobre accidents de treball.

Ramazzini va escriure la seva obra més coneguda, ”De morbis artificum diatriba”,
l’any 1700, en la qual descriu amb molt detall els factors etiològics de les afeccions
pròpies dels diferents oficis que existien abans de la revolució industrial, i va
proposar algunes mesures per combatre aquests efectes perjudicials per a la salut.

1.2 La preocupació per la prevenció i la seguretat a partir de la
revolució industrial

La primera Revolució Industrial va tenir lloc a finals del segle XVIII a Anglater-
ra. Aquest històric esdeveniment va canviar de forma immediata els processos de
producció i va produir el conjunt més gran de transformacions socioeconòmiques,
tecnològiques i culturals de la humanitat des del neolític. L’economia basada en
el treball manual va ser substituïda per una altra dominada per la indústria i la
tecnologia.

La revolució agrícola va disminuir les necessitats de mà d’obra al camp i es va
produir un gran èxode de la població rural cap a les ciutats.

Laboralment, els oficis artesanals van ser substituïts per la producció en sèrie. La
gent del camp que havien anat a les ciutats a treballar no van rebre el sou que
esperaven i es van veure obligats a treballar en condicions infrahumanes.

La quantitat de camperols que arribava a les ciutats provinent del camp sobre-
passava la capacitat de les ciutats i, per aquest motiu, la densitat de població va
augmentar, per la qual cosa es va estendre l’amuntegament entre les persones que
arribaven a les noves poblacions urbanes. La situació era tan dolenta que van
proliferar tot tipus de malalties i epidèmies.

Les condicions de treball a la
indústria tèxtil eren molt dures.

Les condicions de seguretat i salut a les fàbriques i tallers eren extremadament
dolentes (jornades laborals de 18 hores, absència de vacances i de descans
setmanal, salaris de misèria...). Les dues terceres parts dels obrers eren dones i
infants, que eren explotats treballant sense unes mínimes condicions de seguretat
i higiene. Com a conseqüència d’aquests fets, molts d’aquests treballadors patien
lesions i mutilacions o fins i tot la mort en tràgics accidents de treball.

Tot i algunes accions puntuals de caràcter proteccionista i d’auxili als treballadors,
fins ben entrat el segle XIX seguia imperant l’explotació salvatge en les relacions
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laborals i que totes les accions empresarials quedaven supeditades i justificades
per l’únic principi d’obtenció de beneficis.

Arran d’aquests canvis socials tan importants i d’aquestes condicions de vida i de
treball tan inhumanes, els treballadors van començar a prendre consciència de la
seva situació i això va donar lloc a l’aparició dels primers sindicats. Al principi,
eren perseguits i criminalitzats però poc a poc van aconseguir que es dictessin
lleis que els protegissin. En aquest context es van configurar una sèrie de normes
jurídiques de caire social amb una clara vocació humanitària i amb l’objectiu de
dignificar les condicions de treball i fer que el treball fos menys perjudicial per a
la salut de les persones treballadores.

El 1802 es promulga a Anglaterra la Health and Moral of Apprentices Act
coneguda també pel nom de Factory Act. Aquesta norma va ser una de les primeres
iniciatives dissenyades per millorar les condicions de treball dels aprenents a les
fàbriques de cotó i llana limitant la seva jornada laboral i fixant unes condicions
mínimes per a la higiene, la salut i fins a tot l’educació dels treballadors.

Pel que fa al treball infantil, el 1840
es prohibeix el treball dels aprenents
de menys de nou anys, i el treball
nocturn als menors d’edat. (Imatge:
Nen miner (1910).

Pocs anys més tard, l’industrial britànic Robert Owen va prohibir a les seves
fàbriques d’Escòcia el treball de nens menors de nou anys, i va limitar la jornada
laboral a un màxim de dotze hores per als joves de nou a setze anys. Mentrestant,
a França, el metge Pattisier manifestava la seva preocupació per la salut publicant
un tractat sobre malalties dels artesans.

A finals del segle XIX i principis del XX, a Alemanya, amb l’objectiu de
protegir els treballadors de les conseqüències dels accidents de treball i de les
malalties professionals, es van crear una sèrie d’assegurances socials obligatòries
i públiques finançades per empresaris i treballadors: la de malalties (1883), la
d’accidents de treball (1884), la d’invalidesa (1889) i la de supervivència (1911).
Totes aquestes regulacions es van reunir i sistematitzar en un Codi d’assegurances
socials el 1911.

A França, el Dr. Villerné el 1840 va portar a terme una enquesta entre les
indústries tèxtils de la regió de Rouen; l’informe assenyalava que nens de quatre i
cinc anys estaven ocupats en unes condicions de treball molt dures (havien d’estar
drets setze hores, tretze de les quals en habitacions tancades i sense canviar de
lloc). L’any següent es va establir en aquest país la primera regulació legal sobre
el treball infantil, amb la promulgació de la llei Guizot, que prohibia el treball
dels nens menors de vuit anys. És la primera llei francesa del treball. L’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei va ser molt limitat perquè només va afectar els nens
treballadors i no a tots. A més a més, no es va elaborar un reglament posterior que
desenvolupés allò que disposava la llei i no es van establir mesures ni responsables
per garantir-ne el compliment.

Un any més tard, Itàlia prohibeix el treball dels menors de nou anys i el dels
menors de catorze anys en el cas de que treballessin en indústries amb activitats
considerades nocives.

Anglaterra aprova la Great Factory Act el 1844. Aquesta norma va suposar
un avenç molt important en la prevenció tècnica imposant, entres d’altres, les
següents obligacions:
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L’enverinament per fòsfor
produeix necrosi en la

barbeta que, en els casos
més greus, pot arribar a la

pèrdua total de la
mandíbula.

Intervenció de l’Estat

Al final del segle XIX, es
comença a configurar la

necessitat d’una intervenció de
l’Administració pública per tal de

controlar l’aplicació de la
legislació sobre les limitacions
de certs treballs amb finalitats

proteccionistes, en especial
envers les dones i els menors.

• Determinats tipus de màquines havien de portar necessàriament tanques i
resguards.

• És obligatòria la comunicació dels accidents laborals mortals.

• Limita la jornada de treball dels nens entre nou i tretze anys a nou hores al
dia amb una aturada per dinar.

• Els amos de les fàbriques són obligats a netejar a fons els tallers cada 14
mesos.

A Suècia, una primera ordenança publicada el 1870 va fixar en setze anys l’edat
mínima per treballar en fàbriques de fòsfor i va establir unes normes sobre
ventilació i limitació a sis mesos per a realitzar activitats en les parts amb un nivell
més alt de contaminació a les fàbriques.

A partir de 1889 es van produir a Europa una sèrie d’esdeveniments que van portar
a exigir als estats l’adopció de normes de dret intern en matèria de seguretat, salut
i higiene en el treball:

• Es va celebrar el Congrés Internacional d’Accidents de Treball (1889) amb
l’objectiu d’aprofundir l’estudi de la prevenció i protecció dels accidents de
treball.

• Els governs alemany i suís van celebrar una conferència internacional (1890)
sobre el treball fabril i d’extracció minera.

• Durant la primera guerra mundial es reuneixen a la ciutat anglesa de Leeds
els representants dels treballadors dels diferents estats d’Europa per debatre
qüestions tan importants com la seguretat en el treball i la limitació de la
jornada laboral.

• S’aprova a Alemanya la Constitució de Weimar (1919), en la qual es
reconeixen importants drets als treballadors.

• Sota els auspicis del Tractat de Versalles (1919), que posa fi a la Primera
Guerra Mundial, neix l’Organització Internacional del Treball (OIT)
creadora d’importants normes en matèria de seguretat, salut i higiene en
el treball.

Tots aquests fets van portar a un model social d’estat en el qual s’aniran aprovant
importants normes reguladores de les condicions dels treballadors. Es van crear
administracions especialitzades, com, per exemple, el Ministeri de Treball, i
òrgans de vigilància del compliment de les normes laborals com la Inspecció de
Treball i el naixement d’un nou ordre jurisdiccional, el social.

1.2.1 L’estudi científic del treball: el taylorisme

També és a la meitat del segle XIX quan es comencen a elaborar els primers estudis
científics del treball, coincidint amb la fabricació en sèrie i tenint com a principal
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objectiu la producció de quantitats més altes d’unitats de productes utilitzant el
menor nombre de recursos.

L’enginyer industrial i economista
dels Estats Units, F. W. Taylor, és
considerat el pare de l’administració
científica.

El precursor principal és F. W. Taylor (1856-1915), que valorava l’ésser humà per
sobre de la màquina. La seva teoria, coneguda com a taylorisme es fonamentava
en la remuneració segons la quantitat produïda evitant el control que l’obrer podia
tenir en els temps de producció.

Els principis enunciats per Taylor constitueixen els fonaments de l’“organització
científica del treball” o taylorisme. Alguns d’aquests principis, que afecten
directament el treballador, són:

• Valorar l’ésser humà per sobre de la màquina. La productivitat.

• Seleccionar per a cada lloc de treball el treballador més adequat.

• Formació (ensinistrament) específica per a cada treballador sobre la base de
les tasques del seu lloc de treball.

• Mesurar la quantitat de treball que cadascú realitza.

• Remuneració basada en el foment de la producció.

• Aconseguir la màxima productivitat.

• Repartir la responsabilitat de l’empresa entre tot el personal.

L’empresa de Taylor

Taylor va tenir l’ocasió de posar en pràctica les seves teories en l’empresa que ell mateix
dirigia i va obtenir els resultats següents: va aconseguir que 35 obreres durant una jornada
de 8 hores fessin la mateixa quantitat de treball que 125 dones treballant 10,5 hores cada
dia; utilitzant la mateixa tecnologia però seleccionant el personal i donant-li instruccions
sobre la millor forma de realitzar la feina, i informant cada hora a les treballadores si el seu
ritme era normal o anaven endarrerides.

Les innovacions en la forma d’organització del treball proposades per Taylor van
ser adoptades en nombroses empreses industrials als Estats Units i posteriorment
a Europa. Aquests canvis van suposar una modificació en les relacions laborals
i en la forma de produir, que es va tornar més eficient però, al mateix temps, més
deshumanitzada, ja que els ritmes de treball intensos i repetitius van repercutir
desfavorablement en la salut i en la motivació dels treballadors.

1.3 Història de la prevenció de riscos laborals a Espanya

A Espanya, l’Estat va tenir una resposta a les reivindicacions de la classe treballa-
dora en matèria de seguretat i salut en el treball més tardana que en la resta dels
països europeus. A meitat del segle XIX, les condicions de treball dels obrers de
la indústria eren pèssimes.

Trobareu una cronologia
de la prevenció a Espanya,
a la secció “Annexos”
d’aquest apartat.
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Un acte piadós

Al final del segle XIX, la cura de
la seguretat i la salut es veu,
encara, com una acte piadós

envers els col·lectius de
treballadors més febles, però és

el principi de la seguretat i la
higiene del treball en el nostre

país.

El treball infantil en la llei
Dato

La llei Dato, de 1900, és la
primera llei d’accidents de

treball d’Espanya. Pel que fa als
nens, estableix els deu anys com

edat mínima per treballar i
prohibeix el treball nocturn als

menors de catorze anys. El
treball a les mines, als túnels, als

embornals i les indústries
perilloses es prohibeix a tots els

menors de setze anys.

El treball tèxtil a Vic

“Los infantes que resisten a estas privaciones (las derivadas del trabajo de la madre y de
la mala alimentación) a la dentición y demás enfermedades comunes, cuando llegan a la
edad de 7 años, y la naturaleza empieza a sonreírles; cuando entran el la època de los
juegos; cuando su imaginación deja presentir alguno de sus destellos; entonces se les
sujeta al pie de una màquina; el rodar de las mecheras son sus juegos y delicias; las
púas y engravaciones los embelesos que, en un momento de descuido, de imprevisión o
de curiosidad, les lastiman. Luego se apaga su imaginación;su inteligencia se enerva, se
materializa y se embrutece. (...) Niños he visto de 7 años trabajar 13 horas completas,
pero su figura escuálida, su mirada fija y apagada, sus movimientos tardíos hacen conocer
al observador menos práctico la suerte que a estos infelices aguarda.”

Salarich, J. (1858). “Higiene del tejedor” O sea, medios físicos para evitar las enfermedades
y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar el algodón. (Imatge: Indústria tèxtil,
1930).

1.3.1 El segle XIX i inicis del segle XX

La llei que va suposar l’inici de la prevenció de riscos a Espanya va ser la llei
Benot promulgada l’any 1873 durant la primera república. Aquest text legal
es considera la norma iniciadora de la legislació social a l’Estat. L’objectiu
fonamental d’aquesta llei va ser la protecció dels menors davant dels abusius
interessos dels patrons sobre les condicions de treball en què aquests treballaven a
les fàbriques. La norma regulava el treball infantil als tallers i establia la instrucció
a les escoles dels nens obrers. La llei Benot no es va arribar a aplicar mai totalment,
ja que el règim en el qual va néixer només va durar un any.

Deu anys més tard neix la Comissió de Reformes Socials (1883), que, amb els
estudis duts a terme, va ser la impulsora de la legislació en matèria d’higiene i
salut en els tallers artesans espanyols.

El terme “seguretat i higiene en el treball” apareix per primera vegada en la Llei
d’assegurança d’accidents de treball el 30 de gener de 1900. Aquest mateix any
es publica, durant el govern d’Eduardo Dato, la Llei d’accidents de treball, en la
qual es defineix per primera vegada a Espanya l’accident de treball i s’estableix la
responsabilitat objectiva de l’empresari envers el treballador en cas d’accident de
treball, i l’obligació del patró a indemnitzar els treballadors que es lesionessin com
a conseqüència d’un accident laboral. Quatre anys més tard, el 1904, s’estableix
que el diumenge és el dia dedicat al descans dels obrers.
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La data que cal destacar és la de la creació de la Inspecció de Treball, el 1906, que
depenia al principi de l’Institut de Reformes Socials, i tenia l’objectiu d’aconseguir
la correcta aplicació de les normes laborals. El seu primer reglament regulador
es va aprovar per Reial decret l’1 de març de 1906. Ja des dels seus inicis se li
encomana la vigilància del compliment de la incipient legislació social de l’època
(Llei d’accidents de treball, de 30 de gener de 1900; Llei de descans dominical,
de 3 de març de 1904...).

Des de l’any 1906, la Inspecció de
Treball vetlla pel compliment de la
normativa laboral i de seguretat i
higiene.

1.3.2 La seguretat i salut durant la dictadura del general Primo de
Rivera (de 1921 a 1930)

Amb la dictadura del general Primo de Rivera es va instaurar a Espanya un nou
sistema polític caracteritzat per l’intervencionisme estatal en la vida dels ciutadans,
de signe clarament autoritari.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va suposar per a l’economia espanyola
un important desenvolupament de la indústria en general i la tèxtil en particular,
motivada per la no entrada del nostre país en el conflicte bèl·lic. Això va suposar
una espectacular pujada del nombre d’accidents de treball, per la qual cosa el
Govern es va veure en la necessitat d’aprovar una nova Llei d’accidents de treball
el gener de 1922, coneguda com llei Matos.

Aquesta llei va incorporar com a novetat l’obligatorietat del descans nocturn de
la dona treballadora i va incloure la imprudència professional entre els riscos
compresos dintre de la responsabilitat empresarial. També es va crear el Fons de
Garantia de la Caixa Nacional de l’Assegurança d’Accidents de Treball, l’objectiu
del qual era cobrir la corresponent indemnització al treballador per als casos
d’insolvència empresarial.

La disciplina encarregada de prevenir els riscos professionals passa a denominar-
se “seguretat i higiene en el treball”. Més tard, es van incorporar a més a més la
medicina, l’ergonomia, la psicologia, la química, la biologia i la sociologia, entre
d’altres. A partir d’aquest moment la prevenció de riscos deixa de ser monopoli
de la medicina.

1.3.3 Segona República espanyola (de 1931 a 1936)

Aquest és un període curt però intens de la història d’Espanya ja que hi va haver
clares manifestacions de suport a la classe treballadora.

Entre els anys 1931 i 1933, mentre governava un partit socialista, es van aprovar
importants normes de seguretat i higiene en el treball. Podem destacar en
aquesta primera etapa la Llei d’accidents de treball de 1932, sobre mecanismes
preventius d’accidents de treball i mesures de seguretat i higiene.

El Text refós sobre
accidents de treball
estableix l’obligatorietat de
l’assegurança d’accidents
(1932-1933).
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Nova regulació

El 1956, amb la nova regulació
de l’Assegurança d’Accidents de

Treball, s’unifiquen els tres
règims: agricultura, indústria i

mar.

De 1933 a 1935 s’instaura en el poder un partit de dretes, la qual cosa va incidir en
un canvi d’orientació en aquesta matèria, ja que es va passar a donar preferència als
aspectes sanitaris del treball, deixant més de banda els aspectes socials. D’aquests
anys podem destacar el Decret de 19 d’abril de 1934 mitjançant el qual es va crear
la Inspecció Mèdica de Treball, dintre dels Serveis Centrals d’Inspecció de treball.

1.3.4 El règim franquista (de 1939 a 1975)

Finalitzada la Guerra Civil (de 1936 a 1939) s’obre a Espanya el llarg període
de la dictadura franquista (de 1939 a 1975), que podem dividir en tres etapes:
el primer franquisme (de 1939 a 1959), el desarrollismo (de 1960 a 1970) i el
tardofranquisme (de 1970 a 1975).

Durant el primer franquisme (1939 a 1959), els instruments més utilitzats
per l’Administració per regular les condicions de treball en els diferents sectors
o branques de la producció van ser les ordenances laborals o reglaments de
treball. Aquestes normes estaven sota la jerarquia del Ministeri de Treball, el qual,
mitjançant ordres ministerials fixava les reglamentacions que havien de regir en
els centres de treball. Aquestes estrictes ordenances establien unes condicions
mínimes i obligatòries, la qual cosa no feia possible la millora de les condicions
laborals de comú acord entre empresaris i treballadors, ja que les ordenances
venien per imposició governamental.

El 1944 s’estableix com a obligatòria la creació de comitès de seguretat i higiene
en el treball a les indústries químiques, tèxtils o d’electricitat, entre d’altres
sectors. Aquests comitès vetllaven pel compliment de la legislació a les seves
empreses i a poc a poc es van convertir en una part més de les empreses. El
seu principal inconvenient era que els treballadors no podien utilitzar-los com a
mitjà de participació ja que els comitès mantenien una relació molt estreta amb la
part empresarial. Per cobrir aquesta deficiència, el 1947 es van crear els jurats
d’empresa. Aquests organismes es van convertir en un peça fonamental i, a poc a
poc, van anant assolint les competències dels comitès. Els jurats podien fomentar
accions sindicals i, en certa manera, tractaven d’aconseguir l’harmonia entre els
empresaris i els treballadors.

Amb la finalitat d’evitar la fallida econòmica, els anys cinquanta van ser testimoni
de com la dictadura deixava de banda la política autàrquica i començava una
etapa de liberalització i modernització econòmica. En aquest context de canvis
econòmics es van crear els convenis col·lectius sindicals (aprovats a l’abril de
1958). Mitjançant aquests convenis, els empresaris i els treballadors arribaven
a un acord sobre les condicions de treball i s’abandonava, en certa manera, el
paternalisme de l’empresari.

L’etapa del franquisme que va del 1960 al 1970 es coneix com a desarrollismo. En
aquesta etapa, i sota els auspicis de la modernització econòmica però no política,
es van posar les bases per a la creació d’un sistema de Seguretat Social, que
finalment va entrar en vigor a finals de la dècada dels seixanta amb la Llei general
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de la Seguretat Social de 1966 (entrada en vigor l’1 de gener de 1967.). Els últims
anys de la dictadura van ser cabdals, perquè es van promoure importants canvis i
es va posar a disposició del món laboral mitjans i recursos per a una gestió correcta
de les condicions de treball.

Els anys que van de 1970 a 1975 es coneixen com a tardofranquisme. A final dels
anys seixanta es constata que el que s’havia fet fins al moment era insuficient ja que
es van disparar de manera alarmant les xifres de sinistralitat. Com a conseqüència
d’aquest fet, el 1970 es va promulgar el Plan Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo”, a través d’una ordre ministerial d’aquell mateix any. Aquest
pla, de fet, es pot considerar com l’antecedent de l’actual Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST). El pla tenia uns objectius preventius molt
amples i abastaven, amb una visió interdisciplinària i global, totes les actuacions
de prevenció necessàries per protegir els treballadors en el desenvolupament de
les seves activitats laborals.

Tot i que la implantació del pla va ser més lenta del que s’esperava, el seu
impacte en aquells anys va ser significatiu: els treballadors van tenir accés, entre
d’altres novetats, a reconeixements mèdics reglamentaris i a assessorament sobre
les mesures de seguretat que les empreses havien d’implantar.

Tots els fets anteriors van portar com a conseqüència l’adequació de la reglamen-
tació tècnica vigent fins al moment. Així, per Ordre Ministerial de 9 de març de
1971 es va aprovar l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball,
que va introduir els comitès de seguretat i higiene, versió predemocràtica dels
actuals comitès de seguretat i salut. Aquesta norma jurídica va constituir el primer
intent seriós que amb caràcter universal es va fer a Espanya per al control de les
condicions de treball des de perspectives exclusivament tècniques.

1.3.5 Període democràtic

Amb la mort del dictador, s’obre un nou període de la història d’Espanya que porta
la instauració monàrquica i la democràcia a partir de 1976. Dins de la matèria que
ens ocupa, és important destacar que la mateixa Constitució espanyola de 1978
indica que el Govern ha de vigilar la seguretat i la higiene en el treball.

Articles de la Constitució espanyola (1978) sobre seguretat i higiene en el treball

Art. 40.2: “Els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el
descans necessari”.

Art. 43: “Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de
mesures preventives i a través de les prestacions i serveis necessaris”.

El 1978 s’aprova un decret que regula l’estructura i les competències de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Aquest organisme autònom de
caràcter administratiu es va crear amb funcions d’assessorament, gestió i control
de les accions tecnicopreventives dirigides a la disminució dels riscos laborals.

Sanció de la Constitució

El rei Joan Carles I sanciona la
Constitució el 27 de desembre de
1978 al Congrés dels Diputats,
en presència de la reina Sofia, el
príncep Felip i el president de les
Corts, Antonio Hernández.
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Trobareu la normativa
espanyola en prevenció
de riscos laborals, a la

secció “Annexos” d’aquest
apartat.

Durant els anys vuitanta, moltes de les competències de l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball van passar a mans de les comunitats autònomes.
L’Estat era l’encarregat de promulgar les lleis i les comunitats autònomes les
encarregades d’executar-les i portar-les a terme.

Un altre fet fonamental durant aquests anys va ser l’aprovació de l’Estatut dels
Treballadors el 14 de març de 1980. Aquesta norma jurídica va ser la primera
norma al nostre país que reconeixia als treballadors el dret a una protecció eficaç
en matèria de seguretat i higiene en el treball. També es van reconèixer els drets
dels treballadors a la lliure sindicació, a la vaga, a la participació, a la negociació
col·lectiva, entre d’altres.

Malgrat tots aquests avenços en matèria de prevenció de riscos laborals, encara
estava vigent molta normativa laboral franquista, com l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball, que no va ser derogada fins a 1995, amb l’entrada
en vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Espanya i Portugal s’adhereixen a la
Comunitat Econòmica Europea,

l’actual UE.

L’1 de gener de 1986 Espanya es va incorporar a la Unió Europea com a membre
de ple dret. Aquest fet històric va introduir, com en la majoria dels àmbits, canvis
significatius en el camp de la prevenció de riscos laborals. Un dels canvis més
importants va ser la promulgació de la Directiva 89/391/CEE el 1989, coneguda
amb el nom de “directiva marc”.

El canvi més important en el nostre ordenament jurídic derivat de l’adequació de
la normativa espanyola a l’europea va ser la promulgació de la Llei 31/95, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Aquesta fonamental norma
jurídica té com a objectiu principal promoure la seguretat i salut dels treballadors
determinant garanties i responsabilitats per establir un nivell adequat de protecció
de la salut dels treballadors dels riscos derivats de la seva feina i dels seus
condicionants.

A partir de 1995 i motivada per exigències nacionals i internacionals, la normativa
espanyola s’ha anat desenvolupant àmpliament mitjançant decrets i altres tipus de
normes polítiques que anireu veient al llarg d’aquest crèdit.
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2. Marc normatiu de la prevenció

L’organització del treball durant la Revolució Industrial va generar unes condicions
laborals que n’evidenciaren en molts casos els seus terribles efectes en la salut dels
treballadors. Els diferents estats van haver d’intervenir amb les primeres lleis de
caràcter social per tal d’aturar els abusos que es produïen.

Totes les qüestions relatives a la protecció de la salut de les persones treballadores
a la seva feina són un tema d’interès internacional, ja que totes les persones que
treballen al món tenen dret a què les condicions de treball de la seva feina no
malmetin la seva integritat física, psíquica i social.

Els poders públics dels estats, per vetllar per la seguretat i higiene en el treball, ho
han de fer amb una normativa -internacional o bé estatal- que defineixi com s’ha
d’actuar per prevenir els riscos laborals i que obligui a les parts implicades.

Així doncs, abans d’entrar dins la nostra normativa estatal en matèria de prevenció
de riscos laborals, cal conèixer les normes internacionals més importants per la
seva influència directa dintre del nostre ordenament jurídic. Són aquelles normes
que tenen l’origen en l’Organització Internacional del Treball i en la Unió Europea,
ja que l’Estat Espanyol és membre de les dues organitzacions.

2.1 La prevenció de riscos laborals a la Unió Europea

La Unió Europea (UE) és una comunitat política supranacional de dret constituïda
en règim d’organització internacional nascuda per afavorir la integració, adminis-
tració i organització comunes dels estats i pobles que la componen.

El Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (art. 18.a) indica
que els estats membres han de promoure la millora del medi de treball per tal de
protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

L’ingrés de l’Estat espanyol com a estat membre el 1986 va implicar la firma del
Tractat d’adhesió als tractats de Roma (CEE) i París (CECA), i també, a totes les
normes que els desenvolupen.

La Unió Europea està formada actualment per vint-i-vuit estats membres que han
decidit, de mutu acord, portar a terme determinades polítiques en comú cedint part
de la seva sobirania nacional i dipositant-la en el si de les institucions comunitàries,
en les quals participen i prenen decisions d’acord amb les normes que ells mateixos
han fixat.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Per aprofundir més en el
coneixement dels
organismes i institucions
oficials europeus, podeu
consultar la secció
“Annexos”, del web
d’aquest crèdit.
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Àmbit d’aplicació de
REACH

L’àmbit d’aplicació de REACH
s’estén a totes les substàncies

químiques, no només les
utilitzades en processos

industrials, sinó també en la vida
quotidina, com els productes de

neteja, les pintures o d’altres
productes com dispositius

elèctrics, mobles i teixits. Així
doncs, la normativa afecta la

majoria de les empreses de la UE
i, per tant, les seves condicions

de treball.

Les relacions entre els estats membres de la Unió es regulen pel denominat
dret comunitari, que està jeràrquicament per sobre del dret de cada Estat.
Aquest dret està format pels tractats constitutius de la Unió i per un conjunt
d’actes jurídics aprovats per les seves institucions: el Consell, la Comissió i
el Parlament Europeu.

Els actes jurídics aprovats per les institucions europees i que formen el dret
comunitari són de dos tipus: actes obligatoris (reglaments i directives) i actes
no obligatoris (recomanacions i dictàmens). La taula 2.1 destaca les seves
característiques principals.

Taula 2.1. Actes jurídics de la Unió Europea

Reglaments Directives Recomanacions Dictàmens

Disposicions obligatòries i de
caràcter general

Disposicions obligatòries i de
caràcter general

Sense caràcter vinculant; no són
obligatoris

Sense caràcter vinculant; no són
obligatoris

Per garantir aplicació simultània i
uniforme a tots els estats de la UE

Per harmonitzar les legislacions
dels estats de la UE

Per promoure determinats
comportaments o actuacions en
els estats de la UE

Per donar una opinió o valoració
concreta respecte a un acte en el
transcurs del procés de decisió

Publicats al DOUE, entren en vigor
la data determinada en ells

Vinculants respecte als resultats
que es volen aconseguir amb elles

Utilitzats en cas de no necessitar
una norma obligatòria

Utilitzats com a resposta a la
formulació d’un determinat
assumpte a debat

Actes jurídics directament
aplicables (no requereixen
transposició)

Actes jurídics no directament
aplicables (requereixen
transposició)

L’acte mitjançant el qual els estats membres modifiquen o adapten les seves
legislacions indicades a les directives es denomina acte de transposició.
La norma bàsica estatal espanyola en matèria de prevenció de riscos (Llei
31/95) suposa la transposició de la Directiva 89/391/CEE.

Entre els diferents reglaments i directives elaborats pel Consell en matèria laboral
podríem destacar, a tall d’exemple, els següents:

• Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril
de 2011, relatiu a la lliure circulació de treballadors dintre de la Unió.

• Reglament REACH (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de desembre de 2006, de registre, avaluació, autorització i
restricció de les substàncies i preparats químics, pel qual es crea l’Agència
Europea de Substàncies i Preparats Químics. Va entrar en vigor l’1 de juny
de 2007.

• Directiva 91/533/CEE, de 14 d’octubre, relativa a l’obligació de l’empresari
d’informar el treballador de les condicions aplicables al contracte de treball.

• Directiva 2003/10/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer
de 2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a
l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll).
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Alguns exemples de recomanacions i dictàmens són els següents:

• Recomanació 66/484/CEE, de la Comissió Europea, destinada a fomentar
l’orientació professional.

• Recomanació 75/457/CEE, de 22 de juliol, relativa al principi de la setmana
de 40 hores i al principi de quatre setmanes de vacances retribuïdes a l’any.

• Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «Promoure una
alimentació sana i sostenible a la UE» (Dictamen d’iniciativa) EESC
2018/04568.

• Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «Impulsar un
mercat únic que afavoreixi l’esperit empresarial i la innovació: promoure
nous models empresarials per afrontar els reptes i les transicions socials»
(Dictamen d’iniciativa) EESC 2019/881.

2.1.1 L’Acta Única Europea

L’Acta Única europea va entrar en vigor el 17 de febrer de 1986. Aquesta
disposició va modificar els continguts dels Tractats constitutius de la Comunitat
(entre ells, el Tractat de Roma de 1957).

Amb la vigència de l’Acta Única Europea, els temes relatius a la política social
passen a ser prioritaris dintre del marc polític europeu. Dintre de la política social
hi ha inclosa la “Política de seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball”.
Els dos articles més importants en aquesta matèria són els següents:

• L’article 100 A (avui, 95): exigeix unes condicions de seguretat als produc-
tes perquè es puguin comercialitzar.

• L’article 118 A (avui articles 136 i 137): estableix uns mínims en les
condicions de treball per prevenir la seguretat i salut dels treballadors
indicant que “els estats membres hauran de procurar la millora del medi
ambient de treball i es fixaran com a objectiu l’harmonització de les
condicions existents en aquest àmbit”.

Com podeu observar aquí, la Unió Europea treballa en dues vessants: la seguretat
del producte i la política de seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.

Per tal d’aconseguir els objectius establerts en aquests dos articles i garantir els
drets dels treballadors de tota la UE, s’elaboren diferents normes que integren
el dret comunitari europeu en matèria de seguretat i salut. La seva elaboració
pretén donar resposta i solució a la gran diversitat de normes existents en els estats
membres, establint uns requisits mínims que han de complir-se per garantir la
lliure circulació de productes, serveis i treballadors.

’European Union law’ és el sistema
de lleis vigents dels membres de la
Unió; podeu consultar-ho al web:
eur-lex.europa.eu.

Flexibilitat per incorporar
directives

Els estats poden ser flexibles pel
que fa a la manera d’incorporar
els preceptes d’una directiva a la
seva legislació, ja que poden
utilitzar l’instrument legal que
trobin més adequat, sempre que
se’n garanteixi el compliment.
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UE, període 1985-1995

Durant aquest període, l’activitat
de la Unió Europea en matèria
de seguretat i salut en el treball
va ser molt intensa. De fet, són
molt poques les directives que

encara resten per aprovar. Hem
d’afegir aquí que la majoria

d’aquestes directives han estat
incorporades al dret intern de

l’Estat espanyol (mitjançant
actes de transposició).

Així doncs, es pot afirmar que la normativa comunitària de seguretat i salut en el
producte i la de seguretat i salut en el treball es desenvolupen a partir de l’Acta
Única europea però pes dos motius següents:

• La normativa de seguretat i salut en el treball (derivada de l’article
118 A) té com a objectiu establir, mitjançant directives, les disposicions
mínimes que s’hauran d’aplicar eliminant les diferències entre les diferents
reglamentacions internes dels estats membres per poder evitar, d’aquesta
manera els greuges comparatius entre ells. Cal tenir en compte que:

– Les directives de seguretat i salut en el treball són disposicions de
“mínims” que poden ser millorades i superades per les disposicions
internes dels estats membres.

– Aquesta normativa s’estructura d’acord amb la Directiva 89/391/CEE,
coneguda amb el nom de “Directiva marc” (transposada a la llei
espanyola en la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals) i una sèrie
de directives derivades de la primera.

• La normativa de seguretat en el producte (derivada de l’article 100
A) estableix la necessitat d’assolir el Mercat interior únic; per aquest
motiu la Unió procedeix a l’harmonització de les disposicions estatals en
aquesta matèria. L’objectiu és que només es permeti la comercialització de
productes quan aquests disposin del màxim nivell de protecció.

Les directives de seguretat en el producte estableixen les condicions es-
sencials que han de reunir els productes perquè es puguin comercialitzar.
Aquestes directives són disposicions de “màxims”, això vol dir que un
determinat producte no pot tenir en cap cas un nivell de seguretat menor
que el que ha establert la Directiva en qüestió.

Dins de la normativa de seguretat en el producte existeix una directiva deno-
minada “Seguretat general en els productes” (92/59/CEE), que tracta sobre les
condicions generals que han de complir els productes per poder ser comercialitzats
als països de la UE. Aquesta Directiva afecta els productes utilitzats en el treball i,
a més a més, a tots els productes que puguin ser comprats o venuts a Europa i que
no estiguin regulats per una directiva pròpia. Aquesta directiva va ser recollida per
la nostra legislació al Reial decret 44/ 1996. Destaquen les directives europees al
voltant dels següents cinc grups:

1. Maquinària. Amb una directiva sobre maquinària en general i diverses
directives sobre tipus concrets de maquinària (tractors, carretons automo-
tors...) i elements (cables, eslingues, cadenes...).

2. Recipients i aparells a pressió o que funcionen amb gas. Directives sobre
aparells a pressió, generadors d’aerosols, ampolles de gas...

3. Materials elèctrics en general i materials utilitzables en atmosferes explo-
sives.

4. Substàncies i preparats perillosos. Diverses directives sobre aquest tema
entre les quals són d’especial importància les que obliguen a classificar
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i etiquetar, i elaborar fitxes de seguretat que serveixin d’informació als
usuaris d’aquestes substàncies.

5. Altres directives, com per exemple la Directiva sobre equips de protecció
individual (transposada a la normativa espanyola amb el Real decret 773/97)
i la de productes de la construcció.

Exemple comparatiu de directives

Respecte a la protecció dels treballadors contra el soroll:

• Una directiva basada en l’article 118 A pot establir el temps màxim d’exposició a un determinat
nivell sonor. En aquests casos els estats membres són lliures per fixar un temps d’exposició
inferior a la seva legislació interna.

• Una directiva basada en l’article 100 A pot establir que, per poder comercialitzar una màquina
a la Unió Europea, no ha d’emetre soroll per sobre de determinat nivell.

Les normes del CEN (Comitè
Europeu de Normalització) no són
obligatòries però sí referència per a
empreses i organitzacions.

Amb l’objectiu d’arribar al ple assoliment del Mercat Únic Europeu i facilitar
l’elaboració de normes comunitàries relatives a la fabricació de productes es va
crear el Comitè Europeu de Normalització (CEN). La creació d’aquesta entitat
va estar motivada en el fet que els requisits establerts per les directives de productes
són molt generals i es troben en dificultats en el moment d’aplicar-se a casos
concrets. Per aquest motiu la Unió Europea encarrega al CEN el desenvolupament
d’un conjunt de normes (Normes CEN) que serveixin per interpretar els requisits
generals de seguretat. Aquestes normes no tenen força vinculant, però les
directives disposen que si un producte s’ajusta a aquestes normes, compleix també
amb els requisits imposats per les directives.

Les relacions entre la seguretat del producte i la seguretat i salut dels treballadors
és òbvia, ja que una gran part de la maquinària, instal·lacions i equips que fan servir
les empreses europees són productes que han estat comercialitzats prèviament i
adquirits per l’empresari que, seguidament, els posa a disposició dels seus usuaris:
els treballadors.

Es pot afirmar doncs que, pràcticament, per a cada tipus de producte
industrial existeix, amb algunes excepcions, una directiva de seguretat de
producte i una directiva de seguretat i salut en el treball aplicables.
Els dos tipus de directives es poden considerar complementàries i cadascuna
a la seva manera contribueix a millorar el marc europeu de seguretat i salut
en el treball.

Per a finalitzar aquest subapartat podem afirmar, per tant, que la normativa europea
de seguretat i salut en el treball és una normativa estructurada i homogènia que
abasta pràcticament tots els temes relacionats amb la matèria.

Normes UNE

Si un fabricant espanyol vol
assegurar-se que els seus
productes compleixen la
reglamentació de seguretat
aplicable, la seva fabricació
haurà d’ajustar-se a les normes
UNE corresponents.
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La Directiva marc és una
norma europea que

dissenya una política global
de seguretat en els llocs de

treball.

La transposició de la
Directiva marc

La data límit per a la transposició
de la Directiva marc va quedar

establerta el 31/12/1992. L’Estat
espanyol no va aprovar la Llei de
prevenció de riscos laborals fins

al 8/11/1995, després de rebre
una denúncia de la Comissió per

l’endarreriment en la matèria.

2.1.2 La Directiva marc 89/391/CEE

Les directives són un mitjà fonamental per impulsar el desenvolupament i l’evolu-
ció legislativa i constitueixen la norma jurídica ordinària en matèria de prevenció
de riscos laborals a la Unió Europea. Són un mínim de dret necessari i el criteri de
referència obligat de les legislacions internes, ja que obliguen els estats membres
pel que fa al resultat a assolir, però deixen en mans de les autoritats estatals
l’elecció de la forma i els mitjans de fer-ho.

Les directives atorguen un termini als estats membres perquè aquests
realitzin de forma adient la transposició (adaptació) de la Directiva
comunitària al dret intern.

En el cas que el termini que la directiva atorga per a la seva transposició hagi
transcorregut i l’estat membre no hagi realitzat la transposició, el Tribunal de les
Comunitats Europees manté que n’és procedent l’aplicabilitat directa, sempre que
es compleixin dues condicions:

• que contingui una regulació autosuficient i susceptible de ser aplicada pels
Tribunals de Justícia i

• que hagués transcorregut el termini establert a la mateixa directiva per fer-ne
la transposició.

La Directiva marc 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure
la seguretat i salut dels treballadors en el treball, aprovada el dotze de juny de
1989, és probablement la peça bàsica del dret comunitari en aquesta matèria.
D’aquesta directiva es deriven directives específiques que estableixen disposicions
destinades a cobrir tots els riscos en el lloc de treball (article 16 de la mateixa).
Aquestes directives es poden agrupar de la manera següent:

• Directives dedicades a la protecció de col·lectius desfavorits com són els
joves, els treballadors amb contracte temporal, les treballadores embarassa-
des...

• Directives sobre llocs de treball, s’ocupen del disseny i organització dels es-
pais de treball, construccions, explotacions mineres, activitats en vaixells...

• Directives sobre agents contaminants, dedicades a protegir als treballadors
dels riscos ambientals, físics, químics i biològics...

• Altres directives, on destacar per la seva importància la que regula el tema
dels equips de protecció individual (EPI).

L’article 18 (disposició final) de la Directiva marc, estableix que els estats
membres tenen l’obligació de posar en vigor totes les disposicions (legals i
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reglamentàries) que calguin per complir els requeriments de la UE en matèria
de seguretat i salut laboral (acte de transposició).

La Directiva marc 89/391/CEE, s’estructura en tres blocs temàtics diferenciats:

1. Bloc integrat per disposicions generals que defineixen l’objecte i l’àmbit
d’aplicació al qual s’aplica la normativa.

2. Bloc que agrupa les obligacions dels empresaris, que van des de la general
de garantir la seguretat i salut dels treballadors a la seva feina fins a les més
específiques de constituir els serveis de protecció i prevenció.

3. Bloc que recull les obligacions dels treballadors de vetllar per la seva
seguretat i complir les disposicions tècniques dels aparells que utilitzin.

Àmbit d’aplicació de la Directiva marc 89/391/CEE

La Directiva marc és d’aplicació a tots els sectors d’activitats públiques o privades
(comercials, administratius, culturals, d’oci...), excepte determinades activitats de
les forces armades, policia o protecció civil. En aquests casos es procurarà que
la salut dels treballadors quedi protegida de la millor manera possible seguint
l’esperit de la directiva marc.

No afecta a totes aquelles normes jurídiques nacionals o comunitàries, presents
o futures, que siguin més favorables per a la protecció de la seguretat i salut dels
treballadors a la feina.

Definicions (article 3 de la Directiva marc)

La Directiva marc defineix els següents conceptes per tal d’aclarir el seu àmbit
d’aplicació:

• Treballador: qualsevol persona que treballa per un empresari (s’inclouen
els treballadors en pràctiques, els aprenents i els funcionaris), amb exclusió
dels treballadors al servei de la llar familiar.

• Empresari: qualsevol persona, física o jurídica, que sigui titular de la rela-
ció laboral amb el treballador i sigui responsable de l’empresa o establiment.

• Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de
prevenció de riscos en el treball: qualsevol persona escollida o designada
com a delegat o representant dels treballadors pels problemes específics de
la protecció de la seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.

• Prevenció: conjunt de disposicions o mesures adoptades o previstes a totes
les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els
riscos professionals.

La Directiva marc no afecta
els treballadors per compte
propi.
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Obligacions dels empresaris (article 5 i següents de la Directiva
89/391/CEE)

Els empresaris hauran de garantir la seguretat i salut dels treballadors en
tots aquells aspectes relacionats amb la seva feina.

Amb caràcter general, els empresaris hauran de complir les següents obligacions:

• Avaluar tota mena de riscos que no s’hagin pogut evitar.

• Organitzar la prevenció de forma adequada integrant-la en el conjunt
d’activitats de l’empresa amb la finalitat d’aconseguir el nivell més elevat
possible de seguretat i salut a la feina.

• Prendre en consideració la capacitat professional dels treballadors en matè-
ria de seguretat i salut en el moment d’assignar-li les seves tasques.

• L’empresari designarà un o més treballadors de l’empresa perquè s’ocupin
de les activitats de prevenció a la seva empresa i/o, si s’escau, recórrer a
serveis externs.

• L’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries en relació amb (art. 8
Directiva 89/391/CEE):

– Primers auxilis

– Lluita contra incendis

– Plans d’evacuació

– Situacions de risc greu i imminent

• L’empresari haurà de disposar de la següent documentació actualitzada (art.
9 Directiva 89/391/CEE):

– Avaluació de riscos

– Mesures de protecció i material a utilitzar, si s’escau

– Llista dels accidents de treball amb una baixa superior a tres dies

– Informes dels accidents de treball que s’han produït a l’empresa

• Informar els seus treballadors i permetre la seva participació en el marc
de totes les qüestions que afectin la seguretat i salut en el treball. Aquesta
participació es tradueix en la figura del delegat de prevenció en la Llei de
transposició al dret espanyol (Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals).

• Adoptar mesures suficients i adequades per formar els seus treballadors (ar-
ticles 10 i 12 de la Directiva). Els empresaris estan obligats a proporcionar
als seus treballadors formació suficient sobre els riscos presents en el treball
en el moment:

– de la seva contractació,

– quan canviïn les seves funcions,
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– quan s’introdueixin noves tecnologies, i

– quan s’introdueixi o canviï un nou equip de treball.

– La formació prevista s’impartirà dintre de la jornada de treball i haurà
de ser finançada per l’empresari.

Obligacions dels treballadors (article 13 Directiva marc 89/391/CEE)

La directiva imposa als treballadors les següents obligacions genèriques:

• Vetllar per la seva pròpia seguretat i per la de terceres persones.

• Utilitzar correctament:

– Equips, màquines i eines

– Substàncies perilloses

– Dispositius de seguretat

– Equips de protecció individual

• Comunicar a l’empresari o persona que tingui una funció específica en
matèria de prevenció qualsevol situació laboral de risc greu i imminent.

• Col·laborar amb l’empresari en l’aplicació de les mesures de seguretat.

2.2 Actuació normativa de l’Organització Internacional del Treball

L’Organització Internacional del Treball (OIT) és un organisme de l’Organització
de Nacions Unides (ONU) especialitzat en assumptes laborals que estableix
normes del treball, formula polítiques i elabora programes per promoure el treball
decent d’homes i dones.

Banderes amb les sigles de l’OIT i la
seva versió en anglès, l’ILO
(’International Labour Organization’);
podeu consultar el web: www.ilo.org.L’actuació normativa de l’OIT pot revestir tres formes diferents: els convenis, les

recomanacions i les resolucions; la següent taula destaca les seves característiques
principals (vegeu la taula 2.2).

Taula 2.2. Normativa OIT

Convenis Recomanacions Resolucions

Aprovats per 2/3 parts dels vots dels delegats
(assemblea plenària OIT)

Aprovats per 2/3 parts dels vots dels delegats
(assemblea plenària OIT)

Acords adoptats per majoria simple

Vinculants per als estats membres OIT NO vinculants per als estats membres OIT NO vinculants per als estats membres OIT

Els estats membres OIT han de ratificar-los i es
converteixen en TRACTATS; així, cada estat ha
de promulgar normatives internes adients

Els estats membres OIT han d’informar sobre el
seu grau d’incompliment intern

Amb el mateix caràcter que les recomanacions
però amb menys autoritat

L’objectiu és homogeneïtzar la normativa
interna dels estats membres OIT

S’usen per marcar trajectòries de lesgislacions
internes dels estats membres OIT

Serveixen per donar resposta concreta a
situacions laborals en un primer moment abans
d’elaborar recomanacions i/o convenis al
respecte
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PIACT

Des de 1975 l’OIT disposa del
Programa internacional per a la
millora de les condicions i medi

ambient de treball (PIACT).
Aquest programa té com a

objectiu primordial humanitzar
el treball, i els seus principals

camps d’activitat són les
condicions de treball i la salut i

seguretat en el treball.

Sectors amb convenis
específics

Hi ha convenis de caràcter
sectorial en els sectors següents:

comerç i oficines, treball a les
mines, treball en el mar, ports.

2.2.1 Els convenis internacionals de l’OIT en matèria de prevenció de
riscos laborals

De tots els convenis adoptats per l’OIT abans de 1995, setanta-quatre es
refereixen a qüestions relatives a les condicions de treball i a la seguretat i salut
en el treball; es poden agrupar de la següent forma:

• Els de caràcter general, dirigits a polítiques d’acció (relatius a treballadors
menors d’edat i a dones embarassades o en període de lactància).

• Els de protecció contra riscos específics, com per exemple el conveni 136
(de 23 de juny de 1971) sobre protecció contra els riscos d’intoxicació per
benzè. També hi ha convenis de protecció de l’amiant, radiacions ionitzants
i d’altres.

• Els de caràcter sectorial, per activitats i sectors concrets, com per exemple
el conveni 62 (de 23 de juny de 1937) sobre prescripcions de seguretat en
la indústria de l’edificació.

• Els d’inspecció seguiment i control, com per exemple, el conveni 129 (de
25 de juny de 1969) sobre Inspecció de Treball a l’agricultura.

El conveni més important en matèria de prevenció de riscos laborals és el Conveni
núm. 155, de 22 de juny de 1981, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi
ambient de treball (tinyurl.com/y26nqpdq).

El Conveni 155, ratificat per l’Estat espanyol el 26 de juliol de 1985,
estableix els principis per desenvolupar una política nacional coherent en
matèria de seguretat i salut dels treballadors. La Llei de prevenció de riscos
de l’any 1995 ha suposat la incorporació del Conveni a la nostra legislació.

La resta de convenis, ratificats per l’Estat espanyol en la seva majoria, han inspirat
les directives comunitàries de seguretat i salut en el treball (de vegades és a la
inversa) i la major part dels reglaments nacionals de seguretat i higiene en el
treball.

Exemples de convenis de l’OIT ratificats per Espanya

• Conveni 111, sobre discriminació laboral. El seu objectiu és combatre les desigualtats en el
treball i l’ocupació (tinyurl.com/y4gzv5sj).

• Conveni 138, sobre l’edat mínima per començar a treballar, pel qual els Governs es
comprometen a suprimir el treball dels nens (tinyurl.com/yxeb5hhp).

A més a més dels convenis esmentats, l’OIT elabora repertoris de recomanacions
pràctiques i diferents guies i manuals amb la finalitat d’orientar i oferir solucions
pràctiques per tal d’aplicar amb correcció aquestes normes (convenis i recomana-
cions).
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Exemples de recomanacions i resolucions adoptades en diferents conferències
internacionals

• Recomanació 178 sobre treball nocturn (tinyurl.com/y276rkk7).

• Recomanació 182 sobre treball a temps parcial (tinyurl.com/y2ac5ldq).

• Resolució sobre estadístiques de lesions professionals ocasionades per accidents de treball
(tinyurl.com/y2ab9fhp).

• Resolució sobre el mesurament del temps de treball (tinyurl.com/y43xlm34).

2.3 Marc normatiu estatal en prevenció de riscos laborals

Per a poder reaccionar amb la màxima eficiència davant de totes aquelles situ-
acions que poden tenir lloc a la feina dintre de l’Estat espanyol, és convenient
i necessari conèixer el marc normatiu estatal en matèria de prevenció de riscos
laborals.

El bloc integrat per les normes estatals reguladores de la seguretat i higiene en
el treball té una importància fonamental, ja que estableix condicions mínimes al
nostre país per protegir els treballadors a la seva feina.

En aquest sentit, cal fer una atenció especial a la Llei 31/1995 de prevenció
de riscos laborals (LPRL); norma espanyola bàsica en la matèria que va ser
desenvolupada per mandat constitucional, i a algunes de les disposicions regla-
mentàries que se’n deriven; no obstant això, primerament farem una revisió del
marc normatiu on s’inclou l’LPRL.

2.3.1 El marc constitucional de la prevenció de riscos laborals

La Constitució espanyola (CE) és un conjunt de normes i institucions fonamentals
reguladores de l’organització i de l’exercici del poder. És la Norma fonamental de
l’Estat espanyol (“llei de lleis”) i garanteix els drets i llibertats de les persones i
dels grups socials.

L’actual Constitució espanyola (Carta
Magna) va ser aprovada per les
Corts generals el 31 d’octubre de
1978 i ratificada en referèndum pels
ciutadans de l’Estat el 6 de
desembre del mateix any.

En matèria laboral de Seguretat social i de prevenció de riscos professionals, la
norma constitucional de 1978 és un dels pilars de l’ordenament jurídic. Analitzant-
ne l’articulat ens podem trobar amb diferents preceptes relatius, directament o
indirectament, a les condicions de seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.
Aquests articles són els següents:

• Article 40.2 CE: reconeix el dret a la seguretat i higiene dels treballadors
assenyalant que “...els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene
en el treball...”. L’Estat pretén, d’aquesta manera, millorar les condicions
laborals existents al nostre territori.
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Majoria absoluta i majoria
simple

La majoria absoluta exigeix el
vot favorable de la meitat més un

de la totalitat dels diputats. Per
tant, com que el Congrés té 350

diputats, les lleis orgàniques
s’han d’aprovar per 176 vots a

favor com a mínim. La majoria
simple exigeix el vot favorable
de la meitat més un de tots els
diputats que són presents en el

moment de la votació.

• Article 41 CE: reconeix el dret a un sistema públic de Seguretat Social
el qual estableix prestacions reparadores dels danys professionals per ex-
cel·lència (accidents de treball i malalties professionals).

• Article 43 CE: reconeix el dret a la protecció de la salut fent referència
específica a les mesures de caràcter preventiu a aplicar.

El dret a la seguretat i salut queda configurat a la nostra Carta magna com un
veritable deure de l’empresari i de tots els poders públics existents a l’Estat
espanyol.

Abans d’entrar en les normes estatals específiques reguladores de la prevenció
de riscos laborals, és convenient fer un recull de la naturalesa jurídica de les
disposicions que emanen directament de la Constitució per poder contextualitzar-
les millor, com podeu observar en la taula 2.3:

Taula 2.3. Disposicions emanades de la CE

Lleis orgàniques Lleis ordinàries

Regulen el desenvolupament dels drets fonamentals i llibertats públiques,
les que aproven els estatuts d’autonomia i el règim electoral general (art.
81 CE)

Regulen qualsevol tipus de matèria no reservada a lleis orgàniques; tant
si són dictades per les Corts, com les aprovades per les assemblees
legislatives o parlaments de les comunitats autònomes en les matèries en
què tinguin competències

Aprovades per majoria absoluta al Congrés dels Diputats Aprovades per majoria simple al Congrés dels Diputats

Lleis destacables

• Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

• Llei ordinària 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Llei ordinària 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de
riscos laborals, que ha suposat la primera gran reforma de la Llei de prevenció de riscos
laborals.

La futura Llei de vaga també haurà de ser una llei orgànica.

Tingueu present que la llibertat de sindicació, la igualtat entre homes i dones i el dret a la
vaga són constitucionalment considerats drets fonamentals.

Normalment, les lleis s’elaboren al Parlament (Congrés i Senat) seguint un
procediment complex i normalment dilatat en el temps. Al marge del procediment
d’elaboració de les lleis en sentit estricte, les Corts Generals poden, en determina-
des ocasions, delegar en el Govern la facultat de dictar normes amb força de llei.
Aquesta delegació es fonamenta en raons d’eficàcia i rapidesa. S’ha d’afegir aquí
que mai pot donar-se respecte a matèries bàsiques reservades a llei orgànica. No
poden, per tant referir-se a drets i llibertats fonamentals, estatuts d’autonomia o
règim electoral general.
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Els decrets legislatius són disposicions jurídiques amb rang de llei
emanades del poder executiu en virtut de la delegació que li atorguen les
Corts Generals per a una matèria concreta de conformitat amb allò que
disposa l’article 82 de la Constitució espanyola.

La delegació de les Corts Generals al poder executiu es pot manifestar mitjançant
dos mecanismes o vies:

• Lleis de bases: quan tinguin com a objectiu la formació d’un text articulat.
Amb aquest objectiu aquests tipus de lleis concretaran al màxim l’objecte i
l’abast de la delegació legislativa. Els textos que produeix el poder executiu
com a desenvolupament d’una llei de bases tenen la consideració de “textos
articulats”.

• Lleis ordinàries: quan tinguin com a objectiu la formació de textos refosos
mitjançant la fusió de diferents textos legals en un de sol, sempre que es
respectin els límits previstos a l’article 82 de la Constitució. Els textos que
produeix el poder executiu com a conseqüència d’una delegació tenen la
consideració de “textos refosos”.

La delegació de les Corts al Govern ha de ser expressa, per a matèria concreta i
amb determinació d’un termini concret per al seu exercici.

Decrets llei (art. 86 CE)

El Decret llei és una norma amb rang legal de caràcter provisional dictada pel
Govern en cas de necessitat extraordinària i urgent. Obligatòriament, aquesta
norma jurídica haurà de remetre’s al Congrés dels Diputats, el qual, en un termini
de 30 dies, haurà de pronunciar-se sobre la seva convalidació o derogació (el
Congrés ha de manifestar si la dóna o no per vàlida).

Els governs espanyols han promulgat molts decrets llei des de 1978. En concret,
en matèria laboral s’han aprovat, al llarg de diversos anys, decrets llei relatius a
diferents formes de flexibilitat laboral i a subvencions i bonificacions.

Els reglaments estatals

Un reglament és qualsevol disposició de caràcter general emanada de l’Admi-
nistració que no sigui un reial decret legislatiu ni un decret llei. Desenvolupa
el contingut d’una llei i hi està subordinada. Les lleis regulen les matèries de
forma general i els reglaments, sense contradir-les, les concreten i desenvolupen.
Els reglaments són els que fixen i concreten els aspectes tècnics de les mesures
preventives. La majoria dels reglaments són reials decrets.

La intervenció del Govern de l’Estat a través de la potestat reglamentària es fa
imprescindible en matèria de prevenció de riscos, ja que les lleis són normes
de caràcter general i això fa que sigui difícil regular qüestions de detall a través

Un decret legislatiu bàsic:
l’ET

Una peça bàsica de l’ordenament
laboral és el Reial decret
legislatiu 1/95, de 24 de març,
pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut dels
treballadors.

Exemple de Decret llei

Reial Decret llei 3/2012, de 10
de febrer de mesures urgents per
a la reforma del mercat laboral.
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Subordinació del reglament
a la llei

La llei constitueix una norma
mínima per al Reglament, el
contingut del qual haurà de

subordinar-se sempre a aquesta
mateixa: la llei és una norma de

rang superior jeràrquic.

No s’ha de confondre un
reglament estatal amb un
reglament provinent de la

Unió Europea.

d’aquesta via. A més a més, cal recordar aquí que les tramitacions parlamentàries
de les lleis són molt llargues i complexes la qual cosa fa que sigui una via impròpia
per regular matèries que, per la seva pròpia naturalesa, requereixen regulacions
àgils i detallades.

La normativa que desenvolupa l’LPRL és fonamentalment de caràcter
reglamentari. La mateixa LPRL estableix que el desenvolupament dels
aspectes concrets de la mateixa es porti a terme mitjançant normes de
caràcter reglamentari (art. 6, LPRL).

Dintre dels reglaments aprovats en matèria de prevenció de riscos es distingeixen
dues classes perfectament diferenciades:

• Els que estableixen condicions generals per a tots els sectors.

• Els que afecten riscos i sectors concrets amb un contingut fonamentalment
tècnic. Dintre d’aquest grup, les reglamentacions tècniques més impor-
tants són les que fan referència a “Llocs de treball”, “Equips de treball” i
“Equips de protecció individual”.

Mitjançant la potestat reglamentària, el Govern pot desenvolupar allò que està
establert a les lleis a través d’unes normes denominades reglaments, que són de
rang jeràrquicament inferior a les primeres.

En virtut de la seva potestat reglamentària, el Govern pot crear els següents tipus
de normes (de major a menor importància):

• Reials decrets, emanats del Consell de Ministres.

• Ordres ministerials, que procedeixen d’un ministeri per regular qüestions
de la seva competència.

• Resolucions: són normes de categoria inferior dictades per secretaris
d’Estat i directors generals, entre altres càrrecs menors, que regulen aspectes
parcials del corresponent departament ministerial.

El reglament té gran importància en prevenció de riscos laborals, ja que permet
una major concreció que la llei. En la taula 2.4 teniu un recull dels reials decrets
més destacats amb les idees principals que desenvolupen.

Un dels reglaments més importants en matèria d’organització preventiva és
el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
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Taula 2.4. Reials Decrets derivats de l’articulat de l’LPRL

Reials Decrets Idees principals

R.D. 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels
Serveis de Prevenció.

Regula els requisits que han de tenir les empreses per poder escollir les diferents modalitats de
prevenció i la forma de participació dels treballadors en l’organització de l’activitat preventiva de
l’empresa; també estableix la classificació de les diferents funcions tècniques que es realitzen en
l’àmbit de la prevenció a l’empresa.

R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.

Fa referència a les actuacions a seguir per part de l’empresari en matèria de senyalització, que
són: l’adopció de mesures de protecció col·lectiva o mètodes d’organització del treball que evitin
els riscos i, si el compliment de les mesures anteriors no és suficient, l’empresari ha d’adoptar la
senyalització reglamentària.

R.D. 486/1997, de 14 d’abril, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Regula els següents deures de l’empresari en relació als llocs de treball: A) complir les
disposicions mínimes del reglament en matèria de condicions constructives, ordre, neteja,
manteniment i senyalització, instal·lació de serveis o protecció, condicions ambientals, il·luminació,
serveis higiènics i locals de descans i material o local de primers auxilis; B) adoptar les mesures
necessàries perquè la utilització dels espais de treball no origini riscos; C) si encara en queden,
caldrà avaluar-los per tal de reduir-los al mínim.

R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comporti
riscos, en particular dorsolumbars, per als
treballadors.

Estableix que el primer deure empresarial és evitar la manipulació manual de la càrrega per part
del treballador, si això no és possible, s’ha de fer una avaluació específica del lloc de treball i com a
resultat pot preveure’s: la utilització d’ajudes mecàniques, la reducció o re-disseny de la càrrega
manipulada, mesures sobre l’organització del treball i millora de l’entorn de treball, tenint en
compte les característiques individuals de les persones treballadores.

R.D. 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives al treball
amb equips que incloguin pantalles de
visualització.

Té com a àmbit d’actuació la interacció entre la pantalla de visualització (PVD) i el treballador que
habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal executa la seva prestació davant
aquest equip de treball. L’empresari ha d’avaluar els riscos de la utilització de la PVD prenent en
consideració les característiques pròpies del lloc de treball i les exigències de la feina, com a
resultat pot ser que l’empresari hagi de reorganitzar el treball.

R.D. 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció
dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l’exposició a agents biològics durant el
treball.

Defineix els tipus d’agents biològics i els classifica en funció de la seva perillositat i determina els
deures de l’empresari per protegir les persones treballadores davant l’exposició a aquests agents:
A) avaluar els riscos de l’exposició a l’agent biològic; B) evitar la utilització de l’agent mitjançant la
seva substitució per un altre que no sigui perillós o que ho sigui en un grau menor; C) vigilància de
la salut de les persones treballadores, i D) informar i formar al personal exposat.

R.D.773/1997, de 12 de maig, sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips
de protecció individual.

Estableix les disposicions mínimes per elegir, utilitzar i fer el manteniment dels equips de protecció
individuals (EPI). Inclou una sèrie d’annexos de llistes indicatives però no exhaustives sobre els
EPI existents per a cada part del cos humà que protegeixen, la forma d’avaluar-los, els sectors i
activitats que poden requerir-los i una taula esquem per fer-ne l’inventari d’EPI relacionant amb els
riscos davant els quals protegeix a les persones treballadores.

R.D.171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’article 24 de l’LPRL en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.

Regula la coordinació d’activitats empresarials (CAE) definint la diferent tipologia d’empresaris i
situacions on hi ha concurrència d’activitats i treballadors de diferents empreses, mitjans de
coordinació i drets dels representants de les persones treballadores de les diferents empreses que
coincideixen temporalment en un mateix centre de treball.

R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció
de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

Determina els nivells de pressió acústica percebuts per l’oïda humana, tant d’exposició diària com
de pic i estableix els valors límit d’exposició i els que donen lloc a una acció. Regula també com
fer-ne l’avaluació, els instruments de mesura, les mesures de protecció i els deures de l’empresari
respecte a la vigilància de la salut, la informació i formació i la consulta i participació dels
treballadors.

R.D. 337/2010, de 19 de març, pel qual es
modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel
que s’aprova l’RSP; el R.D 1109/2007, de 24
d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció i el R.D. 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en
obres de construcció.

Regula amb l’objectiu de facilitar el compliment de la normativa de prevenció a les empreses, en
particular per a les petites i mitjanes, al mateix temps que encaminada a millorar la qualitat i
eficàcia dels sistemes d’PRL, amb especial atenció a les entitats especialitzades que actuen com a
Servei de Prevenció en les diferents modalitats d’organització.

La llista de reials decrets desenvolupats a partir de l’articulat de l’LPRL és més
extensa que els recollits a la taula i no ha deixat de créixer, tot i que a menor ritme
que en els anys immediatament posteriors a la publicació de la mateixa LPRL. En
part, perquè la mateixa UE ha optat per publicar reglaments d’aplicació directa
als estats membres en comptes de directives sobre la millora de la seguretat i salut
de les persones treballadores.
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2.3.2 L’Estatut dels treballadors: Seguretat i higiene en el treball
(art.19)

El dret del treball és una part del dret general que regula les relacions laborals
(individuals i col·lectives) que es creen en un àmbit en què el treball es presta d’una
forma personal, voluntària, dependent i per compte d’altri; aquesta definició es pot
inferir de l’article 1.1 ET.

El Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’estatut dels treballadors (ET) preveu una part molt important de
la legislació de les relacions laborals al nostre país. L’ET regula les relacions
individuals de treball, els drets de representació i reunió dels treballadors a
l’empresa i tots els aspectes relacionats amb la negociació col·lectiva.

L’àmbit d’aplicació de l’Estatut s’estén als treballadors que voluntàriament prestin
els seus serveis retribuïts per compte d’altri, dintre de l’àmbit d’organització i
direcció d’una altra persona, física o jurídica denominada empresari. Queden
exclosos del seu camp d’actuació, segons l’article 1.3 ET, els següents:

• els funcionaris públics,

• les prestacions personals obligatòries,

• consellers o membres dels òrgans d’administració de les empreses que
tinguin la forma jurídica de societat,

• treballs familiars,

• treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bona voluntat, i

• persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més
empresaris, sempre que quedin personalment obligats a respondre del bon
resultat de les operacions.

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, l’article 4.2d ET estableix, dintre del
capítol referit als drets i deures laborals bàsics, els drets del treballador en matèria
de seguretat i higiene.

“En relació amb la seva feina, els treballadors tenen dret [...] a la seva integritat física i a
una adequada política de seguretat i higiene.”

Art. 4.2.d, ET.

Com a correlació amb el dret expressat en aquest article, l’article 5b del mateix
cos jurídic estableix l’obligació que tenen els treballadors d’observar les mesures
de seguretat i higiene que s’adoptin.

Seria convenient destacar també, en aquest sentit, l’article 54 de l’ET, el qual
assenyala que, dintre de les causes d’acomiadament disciplinari d’un treballador,
es troba la indisciplina o desobediència a la feina. Això és important aquí
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perquè l’incompliment de les normes de seguretat i higiene podria ser considerat
un incompliment contractual de caràcter molt greu i ser origen, per tant, d’un
acomiadament disciplinari de caràcter procedent (ajustat a dret).

La facultat d’acomiadar de l’empresari es fonamenta en el poder d’organització i
direcció que té la seva empresa. Aquest poder és absolutament necessari per poder
dirigir-la amb la eficàcia més gran possible.

Segons l’ET, els treballadors tenen
dret a participar i rebre informació pel
que fa a la seguretat i la higiene a la
seva empresa.

L’article 19 és l’article més representatiu de l’Estatut dels treballadors en matèria
de prevenció pel que fa als drets i deures derivats del contracte de treball, perquè
està exclusivament dedicat a qüestions de seguretat i higiene en el treball com:
participació, formació i actuació en cas de risc greu i imminent; entre d’altres.

De la interpretació conjunta dels articles 4 i 19 de l’Estatut dels treballadors podem
afirmar que l’empresari té el deure d’aplicar a la seva empresa totes aquelles
mesures que garanteixin la salut dels treballadors i els protegeixin de tots els perills
que els pugui ocasionar la seva feina.

L’òrgan competent per ordenar la paralització dels treballs és la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

2.3.3 La Llei de prevenció de riscos laborals

En l’àmbit intern, la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) és el marc
jurídic i institucional de la prevenció de riscos en el treball.

Segons l’article 1 de l’LPRL, la normativa sobre prevenció de riscos
laborals queda constituïda per l’LPRL i les seves disposicions de
desenvolupament o complementàries.

L’LPRL s’emmarca dintre de tres normes jurídiques fonamentals:

1. Suposa el desenvolupament de l’article 40.2 de la Constitució espanyola.

2. Representa la preceptiva transposició al dret espanyol de la Directiva 89/
391/CEE coneguda pel nom de “Directiva marc”. Aquesta norma és el
marc jurídic general de la política de prevenció comunitària i representa la
resposta a les exigències de transposició de la normativa amb tres anys de
retard respecte al termini assenyalat a la mateixa Directiva marc. En molts
articles de l’LPRL es pot observar que aquesta es limita a reproduir gairebé
de forma literal el contingut de la norma comunitària. A més a més, l’LPRL
incorpora disposicions d’altres directives, com són les següents:

• Directiva 92/85, relativa a la protecció de la maternitat.

• Directiva 94/33, relativa a la protecció dels joves.

• Directiva 91/383, relativa a la protecció dels treballadors en les
relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses
de treball temporal.

Falta d’una política
preventiva pròpia

El fet que l’LPRL ha estat
promulgada per imperatiu legal
de la Unió Europea ha portat
com a conseqüència la manca
d’adaptació de la normativa a la
nostra realitat social i industrial i,
en definitiva, a la inexistència
d’una política preventiva pròpia.
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L’àmbit subjectiu de la
prevenció el teniu

desenvolupat a l’apartat
“Àmbit subjectiu de la

prevenció”, de la Unitat
“Conceptes bàsics de la

prevenció de riscos
laborals”.

3. L’LPRL incorpora també el Conveni 155 de l’OIT (ratificat per l’Estat
espanyol) sobre seguretat, salut i medi ambient de treball.

Des del punt de vista del nostre dret intern, l’LPRL es planteja un doble
objectiu:

• La necessitat de posar fi a la dispersió normativa anterior fruit de
l’acumulació en el temps de normes de diferent rang i orientació, moltes
de les quals anteriors a la mateixa Constitució espanyola. L’LPRL estableix
un dret necessari mínim del qual no es pot disposar. Aquest mínim serà
desenvolupat posteriorment pels reglaments tècnics que la desenvolupin i
pels convenis col·lectius reguladors de les condicions de treball.

• La necessitat d’actualitzar regulacions obsoletes i regular situacions
noves no establertes amb anterioritat.

Àmbit d’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals (Article 3 de la
Llei 31/95)

L’àmbit subjectiu d’aplicació de l’LPRL (és a dir, a quines persones i situacions
s’aplica) inclou el següent:

• Relacions laborals regulades per l’Estatut dels treballadors i delimitades al
seu article 1 (que són aquelles que afecten els treballadors per compte
d’altri).

• Personal civil al servei de les administracions públiques, ja sigui amb una
relació de caràcter administratiu (funcionaris de carrera) o estatutària amb
les peculiaritats que estableixi les lleis que els siguin d’aplicació.

• Socis de cooperatives l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del
seu treball personal amb les particularitats derivades de la seva normativa
específica.

• Treballadors autònoms, amb almenys un treballador al seu càrrec (els
autònoms sense treballadors al seu càrrec no estan inclosos dintre de l’àmbit
d’aplicació de la llei però la legislació vigent estableix el deure de cooperar
en matèria de PRL quan desenvolupin les seves activitats en un mateix
centre de treball amb altres treballadors d’altres empreses).

• Fabricants, importadors i subministradors de màquines i equips de
treball.

• En els centres i establiments militars l’LPRL s’aplicarà amb les particula-
ritats previstes a la normativa específica vigent.

• En els establiments penitenciaris, l’LPRL s’adaptarà a les activitats que
tinguin unes característiques que requereixin una regulació específica.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació de l’LPRL:
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• Activitats, dintre de l’àmbit de les funcions públiques, amb particularitats
que impedeixen l’aplicació de la llei:

– Policia, seguretat i resguard de duanes

– Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en cas de greu
risc o calamitat pública

• Relació laboral de caràcter especial al servei de la llar familiar. El titular
d’aquesta llar, però, ha de tenir cura que la feina dels seus treballadors es
realitzi amb les degudes condicions de seguretat i higiene.

Naturalesa jurídica de la Llei de prevenció de riscos laborals

De la lectura de la disposició addicional 3a de l’¡LPRL es dedueix que la naturalesa
jurídica d’aquesta llei és dual. Això implica que:

• Per un costat es pot afirmar que és una llei laboral. Dintre del caràcter
específic de les relacions laborals té el caràcter de llei de mínims, ja que
constitueix una referència legal mínima en dos sentits:

– És un marc legal a partir del qual els reglaments desenvoluparan els
aspectes més tècnics de les mesures preventives. En aquest sentit,
l’article 6 preveu que el Govern, a través de les corresponents nor-
mes reglamentàries i prèvia consulta als agents socials (empresaris i
treballadors), regularà tot un ventall de matèries que queden d’aquesta
manera reservades a aquest tipus de disposició jurídica. Cal destacar,
doncs, la importància que tenen els reglaments dintre de l’àmbit de
la prevenció de riscos laborals.

– És un suport bàsic a partir del qual la negociació col·lectiva podrà
entrar a regular les condicions de treball d’un sector concret a través
dels convenis col·lectius. Aquesta funció queda reflectida a l’article
2.2 de la llei.

• Per un altre costat, aquesta llei és una norma bàsica del règim estatutari
dels funcionaris públics. És, per tant, de plena aplicació en l’àmbit de les
administracions públiques.

“Les disposicions de caràcter laboral contingudes en aquesta llei i en les seves normes
reglamentàries tenen, en tot cas, el caràcter de dret necessari mínim indisponible i poden
ser millorades i desenvolupades en els convenis col·lectius.”

Article 2.2 LPRL

Estructura de la Llei de prevenció de riscos laborals

La Llei de prevenció de riscos laborals neix amb vocació de ser el cos normatiu
bàsic en aquesta matèria. Està estructurada en:

Aplicació de l’ET

L’Estatut dels treballadors és
d’aplicació als treballadors que
voluntàriament prestin els seus
serveis per compte d’altri i dintre
de l’àmbit d’organització i
direcció d’un empresari.

Algunes matèries
reservades als reglaments
(art. 6 LPRL)

• Procediment per a
l’avaluació de riscos.

• Organització,
funcionament i control
dels serveis de
prevenció.
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• set capítols (encapçalats per una exposició de motius), cada un dels quals
està dividit en articles (54 en total),

• tretze disposicions addicionals,

• dues disposicions transitòries,

• una disposició derogatòria,

• dues disposicions finals.

L’exposició de motius de la Llei 31/95 fa les funcions de pròleg d’aquesta mateixa.
Aquesta introducció té una importància cabdal per emmarcar el context on apareix
aquesta norma. Són destacables les qüestions següents:

• Recorda el naixement de la llei per imperatiu constitucional i també especi-
fica que de la pertinença de l’Estat espanyol a la Unió Europea se’n deriven
normes d’aplicació comuna per a tots estats membres.

• Es remarca que un dels objectius bàsics i d’efecte més important per al futur
és el propòsit de fomentar una cultura preventiva, mitjançant la promoció
de la millora de l’educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius i
la intenció d’involucrar a la societat en el seu conjunt.

Observeu el contingut dels diferents capítols en la taula 2.5.

Taula 2.5. Capítols de l’LPRL

Capítol Contingut

Capítol I. Objecte, àmbit
d’aplicació i definicions (art. 1
a 4).

L’objecte és promoure la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta llei té el caràcter de dret mínim, cosa que implica
que els seus preceptes poden ser desenvolupats i millorats per conveni col·lectiu (art. 2). El seu àmbit d’aplicació
comprèn les relacions laborals regulades per l’ET, i també les relacions de caràcter administratiu o estatutari. L’art 4
estableix les principals definicions relacionades amb la matèria, entre els quals destaquem: prevenció, risc laboral,
condicions de treball, danys derivats del treball i equips de treball.

Capítol II. Política en matèria
de prevenció de riscos per
protegir la seguretat i la salut
dels treballadors (art. 5 a 13).

La política és millorar les condicions laborals per així poder aconseguir un nivell de protecció per a la seguretat i salut
dels treballadors més elevat. Es portarà a terme mitjançant les normes reglamentàries i les actuacions administratives
que siguin necessàries. També estableix les competències dels següents organismes: Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball, administracions públiques laborals, administracions públiques en matèria sanitària i Inspecció de
Treball i Seguretat Social. Es crea la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball com a òrgan assessor i de
participació estatal en aquesta matèria.

Capítol III. Drets i obligacions
(art. 14 a 29).

Estableix els principis de tota acció preventiva i detalla les obligacions dels empresaris i els drets i deures dels
treballadors davant dels riscos laborals, com, per exemple, el dret a la protecció de la maternitat o l’obligació de
l’empresari de portar a terme la vigilància de la salut dels seus treballadors.

Capítol IV. Serveis de
prevenció (art. 30 a 32bis).

Assenyala quines són les formes de portar a terme l’organització de la prevenció a l’empresa, concretades
posteriorment en l’RSP (Reial Decret 39/97, de 17 de gener). També estableix les funcions d’aquests serveis de
prevenció i la seva organització.

Capítol V. Consulta i
participació dels treballadors
(art. 33 a 40).

Indica i descriu els mecanismes i òrgans de consulta i participació dels treballadors d’una empresa en matèria
preventiva -delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut-, així com les seves competències.

Capítol VI. Obligacions dels
fabricants, importadors i
subministradors (art. 41).

Estableix les obligacions d’aquests col·lectius, els quals han de garantir una comercialització segura de maquinària,
equips, productes i eines de treball perquè no constitueixin una font de perill per als usuaris en si mateixos. Amb
aquesta finalitat, s’haurà de facilitar als empresaris informació relativa a la seva manipulació, utilització i manteniment
en línia amb la normativa comunitària de seguretat en el producte.

Capítol VII. Responsabilitats i
sancions (art. 42 a 54).

Regula les diferents responsabilitats (la seva compatibilitat) i sancions en les quals es poden incórrer per incomplir la
llei i tipifica les infraccions i el règim sancionador; també inclou els requeriments de l’ITSS, incloent l’ordre de
paralització dels treballs.
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Les definicions de l’article 4 de l’LPRL

Amb l’objectiu d’aclarir una sèrie de conceptes bàsics, l’article 4 de l’LPRL aporta
un ventall de definicions amb la finalitat d’implantar la llei de la manera més
eficaç possible i establir criteris uniformes en relació amb la seva interpretació
i aplicació.

En aquest article 4 es fa evident la transposició de la Directiva marc 89/391/CEE
a través d’aquesta llei. Dita Directiva conté, per exemple, el mateix concepte de
prevencióque la definició donada per la Llei.

Les definicions que estableix aquest article són les següents:

1. Prevenció: conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes
les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els
riscos derivats del treball.

2. Risc laboral: és la possibilitat que un treballador pateixi un determinat
dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la
seva gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produeixi el
dany i la severitat d’aquest mateix.

3. Danys derivats del treball: es consideren com a tals les malalties, patolo-
gies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball. S’inclouen en aquest
apartat els danys patits in itinere (en el trajecte habitual del domicili a la
feina).

4. Risc laboral greu i imminent: és aquell que sigui probable racionalment
que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a
la salut dels treballadors.

5. Processos, activitats, operacions, equips o productes “potencialment
perillosos”: són aquells que, en absència de mesures preventives especí-
fiques, originen riscos per a la seguretat i salut dels treballadors que els
desenvolupen o els utilitzen.

6. Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació
utilitzada en el treball.

7. Condició de treball: qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una
influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut
dels treballadors. En queden específicament incloses:

• Les característiques generals del centre de treball.

• La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en
l’ambient de treball i les seves corresponents intensitats.

• Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anterior-
ment que influeixen en la generació dels riscos mencionats.

• Altres característiques de la feina, incloent-hi les relatives a la seva
organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos als
quals estigui exposat el treballador.

Si llegiu amb atenció l’article
3, Definicions de la Directiva
marc 89/391/CEE, veureu
que són les mateixes que es
troben a l’LPRL.



Gestió de la prevenció 42 Marc jurídic de la prevenció

Equip de protecció
individual

Recordeu: no s’ha de confondre
equip de protecció individual
(com ara: equips de protecció

respiratòria filtrants, ulleres de
seguretat, equips d’intervenció
en ambients freds, cinturons de

seguretat...) amb equip de treball.

8. Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip destinat a ser portat
o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o de diversos riscos que
puguin amenaçar-li la seguretat o salut en el treball, com també qualsevol
complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

Modificacions posteriors de l’LPRL. Referència especial a la Llei 54/2003

Des de la seva entrada en vigor el dia 10 de febrer de 1996, la Llei de prevenció
de riscos laborals ha estat modificada per les normes jurídiques següents:

• La Llei 50/1998, de 30 de desembre de mesures fiscals i administratives i
de l’ordre social va modificar els articles 45 a 49 (infraccions i sancions).

• La Llei 39/1999, de 5 de novembre per promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores. Aquesta llei va modificar
l’article 26 (protecció de la maternitat).

• El Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (Text refós de la Llei
d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS), va deixar sense efecte
alguns preceptes del capítol VII de l’LPRL.

• La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals va modificar els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39
i 43; a més a més va introduir l’article 32 bis i dues disposicions addicionals:
la 14 i la 15.

• La Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels treballadors en les
societats anònimes i cooperatives europees.

• La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes.

• La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per
a la seva adaptació sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.

• La Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic
de protecció per cessament de les activitats dels treballadors autònoms.

• La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva
internacionalització.

• La Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de
la Llei general de la Seguretat Social amb relació al règim.

De totes aquestes modificacions, les introduïdes per la Llei 54/2003 són les més
rellevants. Aquestes modificacions són conseqüència directa de l’aplicació parcial
dels acords adoptats a la Mesa de diàleg social que va tenir lloc el 30 de desembre
del 2002. La finalitat d’aquests acords era aplicar mesures per lluitar contra la
sinistralitat laboral de manera activa. Per a poder portar terme aquests objectius
es van modificar dues lleis:
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• d’una banda es va reformar la Llei de prevenció de riscos laborals amb la
intenció d’afavorir la integració dels processos productius i,

• d’altra banda, es va reformar també la Llei d’infraccions i sancions de
l’ordre social (LISOS) per millorar el compliment de la normativa de
prevenció.

Els objectius bàsics de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals van ser els següents:

• Fer front a la sinistralitat laboral de manera efectiva.

• Fomentar una autèntica cultura de la prevenció de riscos a la feina, que
asseguri el compliment real i efectiu de les obligacions preventives de les
empreses.

• Millorar el control del compliment de la normativa reforçant la funció de
vigilància i control del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Integrar la prevenció dels riscos laborals als sistemes de gestió de les
empreses.

La integració de la prevenció a l’empresa es converteix en una de les principals
preocupacions de la reforma. Aquesta integració es concreta mitjançant l’aplica-
ció obligatòria d’un pla de prevenció en tota empresa.

La responsabilitat de l’empresari d’adoptar totes les mesures necessàries per millo-
rar les activitats d’identificació, avaluació i control de riscos ha de complementar-
se amb la disponibilitat de recursos i mitjans que ho facin possible. El capítol I de
la Llei 54/2003 proporciona pautes d’actuació en aquest sentit.

A aquesta nova perspectiva s’hi han d’afegir les modificacions que el capítol II de
la Llei 54/2003 introdueix sobre el tema de les infraccions i sancions de l’ordre
social.

2.3.4 Reglament de serveis de prevenció: Reial Decret 39/1997, de 17
de gener

Dintre dels reglaments que estableixen condicions generals, i com a conseqüència
del desenvolupament de l’article 6 de l’LPRL, cal destacar com a més significatiu
el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció
(BOE núm. 27 de 31 de gener). Aquesta disposició ha estat modificada pel Reial
decret 604/2006 de 19 de maig i pel R.D. 337/2010, de 19 de març.

El Reglament dels serveis de prevenció (RSP) estableix:

• Les modalitats d’organització, funcionament i control dels serveis de pre-
venció.

La LISOS

La Llei d’infraccions i sancions
de l’ordre social (Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost,
per la que s’aprova el text refós
de la Llei sobre Infraccions i
Sancions en l’Ordre Social) és
una norma sancionadora que
tipifica, gradua i quantifica les
infraccions que poden
imposar-se per vulneració de la
normativa laboral.
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Per veure els continguts
formatius mínims

establerts per assolir cada
nivell, llegiu els annexos

III a VI del reglament, que
podeu consultar a través

de la secció “Referències”
(adreces d’interès) del

web d’aquest crèdit.
Relacioneu-los amb la

disposició transitòria
tercera de la mateixa

norma: funcions de nivell
intermedi.

• Els procediments d’avaluació de riscos, la normalització i les guies d’actu-
ació.

• Procés d’acreditació per l’autoritat laboral dels serveis de prevenció aliens.

• Sistemàtica de realització de l’auditoria de prevenció.

• Contingut de la formació dels diferents tècnics de prevenció.

El Reglament dels serveis de prevenció s’estructura en set capítols i una sèrie
de disposicions; pel que fa a aquestes últimes, cal destacar l’aplicació amb
determinades peculiaritats dels seus preceptes a l’Administració pública. A
continuació desglossem l’estructura destacant-ne part del contingut en la taula
2.6.

Taula 2.6. Capítols de l’RSP

Capítol Contingut

Capítol I. Disposicions
generals (articles 1 i 2).

Ha estat reformat pel R.D 604/2006, de 19 de maig, per procedir a l’adaptació de la regulació sobre la Integració de
l’activitat preventiva a l’empresa i al Pla d’PRL per desenvolupar els canvis introduïts per la Llei 54/2003 als articles
14.2 i 16.1 i 2 de l’LPRL. Els nous articles canvien de nom perquè la nova redacció de l’RSP destaca la necessitat que
l’activitat preventiva en el si de l’empresa hagi d’integrar-se dintre del seu sistema general de gestió, portant-la a terme
mitjançant l’aplicació d’un pla d’PRL. A més a més, estableix el deure dels treballadors i els seus representants de
contribuir a aquesta integració.

Capítol II. Avaluació de riscos
i planificació de l’activitat
preventiva (articles 3 a 9).

Estableix les bases per a l’avaluació de riscos (definició, contingut, procediment, revisió i documentació) i la posterior
planificació preventiva amb una metodologia concreta.

Capítol III. Organització de
recursos per a les activitats
preventives (articles 10 a 22
bis).

Regula les diferents modalitats d’organització preventiva (assumpció per l’empresari, treballadors designats, SPP,
SPM, SPA) i els requisits que s’han de complir per poder optar a algunes de les formes d’organització dels recursos.
La reforma del reglament introdueix en aquest capítol l’article 22 bis, centrat en la presència de recursos preventius,
que determina quines són les activitats o els processos perillosos que obliguen la presència dels recursos preventius a
l’empresa.

Capítol IV. Acreditació
d’entitats especialitzades
com a serveis de prevenció
aliena (articles 23 a 28).

Descriu el procés pel qual ha de passar qualsevol entitat per tal de poder ser acreditada com a servei de prevenció des
de la sol·licitud passant pel procediment, el manteniment dels requisits de funcionament i el registre de les mateixes
acreditacions.

Capítol V. Auditories (articles
29 a 33 bis).

Ha estat fortament modificat pel R.D. 604/2006. Com a novetats principals poden destacar-se les següents: Auditoria
externa en els supòsits de sistemes de prevenció amb activitats preventives desenvolupades amb recursos propis i
aliens. Desenvolupament del concepte, el contingut, la metodologia i els terminis de realització de l’auditoria. Destacar
el moment de realització de la primera auditoria dins dels 12 mesos següents al moment en què es disposi de la
planificació de l’activitat preventiva. El termini per repetir l’auditoria passa de 5 a 4 anys i es redueix a 2 anys per a les
empreses que realitzin qualsevol de les activitats contingudes a l’Annex I de l’RSP (activitats especialment perilloses).
Es regulen per primera vegada les auditories voluntàries mitjançant la introducció del nou article 33 bis.

Capítol VI. Funcions i nivells
de qualificació (articles 34 a
37).

Estableix que les funcions que es poden realitzar dintre d’una empresa per desenvolupar l’activitat preventiva es poden
classificar en tres nivells: bàsic, intermedi i superior (amb les especialitats i disciplines preventives de medicina del
treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada).

Capítol VII. Col·laboració dels
serveis de prevenció amb el
sistema nacional de salut (art.
38 a 39).

Regula l’obligació de col·laboració dels SP amb el sistema nacional de salut respecte al diagnòstic, tractament i
rehabilitació de les malalties relacionades amb el treball, així com participar en les campanyes sanitàries i
epidemiològiques de les Administracions públiques; també hauran de proporcionar informació a les autoritats de dades
sanitàries.

Dels annexos de l’RSP, caldria destacar que:

• l’annex I, conté la llista de treballs amb activitats perilloses, que requereixen
un tractament especial.

• els annexos del III al VI se centren en la formació segons les funcions de
cada nivell tècnic en matèria de PRL.
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• el VII i el VIII, els últims annexos, proporcionen llistes no exhaustives
d’agents i condicions de treball que afecten les dones embarassades o en
període de lactància per la qual cosa no poden realitzar-les en aquests
períodes de la maternitat.

2.3.5 El paper del conveni col·lectiu en l’àmbit de la prevenció de
riscos

Els convenis col·lectius són normes jurídiques específiques i pròpies del dret
laboral, l’objectiu principal dels quals és desenvolupar i millorar allò que diuen
les lleis.

Un conveni col·lectiu és un acord subscrit entre un empresari o els seus
representants per un costat, i una o diverses organitzacions de treballadors
per l’altre. Mitjançant aquest acord, treballadors i empresaris estableixen la
regulació de les condicions laborals en les quals es desenvolupa la seva feina
durant el termini que es pacti.

Els convenis col·lectius poden abastar diferents àmbits (empresarial, sectorial,
geogràfic, temporal... S’ha de tenir en compte que són obligatoris per a tots els
empresaris i treballadors que estan dintre del seu marc d’aplicació.

Els continguts en prevenció de riscos que més freqüentment apareixen als convenis
col·lectius són aquells relatius a la vigilància de la salut, algun aspecte de la
planificació preventiva, la formació relacionada amb els riscos a la feina i els drets
i deures en l’àmbit preventiu.

Exemple d’un article d’un conveni col·lectiu

Convenio Colectivo de la empresa Arcelormittal Distribución Norte, S.L.

“Artículo 18. Prevención sanitaria. Además de lo previsto en la normativa laboral vigente,
el reconocimiento anual constará de pruebas cardiovasculares, glucemia y colesterol.
Quienes deseen someterse voluntariamente a revisión ginecológica, así como quienes
deseen que se realicen mamografías, deberán preavisar con un mes de antelación al inicio
de la realización del reconocimiento anual.”

Alguns exemples d’aquest tipus de normes són:

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona SA per als anys 2016-2019 (BOPB de l’1 de març de 2018).

• Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya
per als anys 2017 i 2018 (DOGC de 25 d’octubre del 2017).

Qualsevol llei o norma reglamentària pot ser millorada per conveni col·lectiu
(article 2.2 LPRL). Això implica, per tant, que el contingut del conveni pot
concretar, desenvolupar i inclús clarificar punts foscos o confusos de la Llei de
prevenció i/o de les seves normes de desenvolupament.

Els convenis a Espanya

A l’Estat espanyol, un conveni
aprovat pel Parlament, ratificat
pel cap d’Estat i publicat al BOE
es converteix en dret intern
directament aplicable.

El conveni col·lectiu és
considerat font del dret laboral
per l’article 3.1.b de l’Estatut
dels treballadors.
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Malgrat aquest important paper del conveni col·lectiu en la regulació dels drets i
obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, val
a dir que la importància dels convenis col·lectius en l’àmbit de la prevenció de
riscos laborals és molt menys rellevant que la de les disposicions reglamentàries.

En poquíssimes ocasions l’LPRL remet expressament als convenis col·lectius
per encarregar als agents socials que estableixin una regulació alternativa o més
exhaustiva de determinades matèries. Un exemple d’aquestes remissions és el
sistema de designació dels delegats de prevenció que podem trobar a l’article 35.4
de l’LPRL.

“No obstant el que es disposa en aquest article, en els convenis col·lectius es poden establir
altres sistemes de designació dels delegats de prevenció, sempre que es garanteixi que la
facultat de designació correspon als representants del personal o als treballadors mateix”.

Article 35.4 LPRL

En tot cas, es pot afirmar que el paper del conveni col·lectiu és molt limitat en
matèria de prevenció de riscos, ja que el bloc normatiu estatal (lleis i reglaments)
és molt ampli i d’ordre públic, per la qual cosa deixa poques escletxes a la
negociació col·lectiva, que només podrà millorar-lo en comptades ocasions.

2.3.6 Guies i notes tècniques elaborades per l’INSST

A banda de totes aquestes normes desenvolupades en aquest apartat i ja sense
caràcter estrictament vinculant, s’ha de fer esment aquí a les guies tècniques i les
notes tècniques de prevenció elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball (INSST) amb la finalitat de facilitar als agents socials i als
professionals de la prevenció eines tècniques de consulta per poder interpretar els
reglaments que desenvolupen la Llei de prevenció de riscos laborals. Les guies i
notes tècniques de l’INSST no són vinculants ni d’obligat compliment llevat les
seves parts incloses que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.

Com a tècnics de prevenció, cal conèixer les guies tècniques i estar atents a les
noves edicions revisades pels tècnics de l’INSST (antic INSHT) per recórrer a elles
a l’hora de realitzar informes d’avaluació de riscos i planificar mesures preventives
adients.

La Guia tècnica de l’INSST (antic
INSHT) és una eina molt útil per al

tècnic de prevenció.
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3. Organismes i entitats en matèria de prevenció

Diversos organismes i entitats –de caire públic o privat– tenen un paper rellevant
en matèria de prevenció de riscos laborals. Els que destaquen a escala internacio-
nal i comunitària són l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització
Internacional del Treball (OIT), i la Unió Europea i les seves agències; és a dir,
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) i la seva
agència cientificotècnica de productes químícs (ECHA).

A escala estatal, cal prestar una atenció especial als òrgans de l’Administració
central (alguns d’ells inclosos específicament a la Llei 31/95 de prevenció de riscos
laborals) pel fet de considerar que són, bé pel seu prestigi, bé per la seva trajectòria,
els que tenen més importància dins d’aquest àmbit. Aquests organismes són:

• l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (art. 8 LPRL),

• la Inspecció de Treball i Seguretat Social (art. 9 LPRL) i

• la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (art. 13 LPRL).

Incloem també en aquest apartat l’òrgan de l’Administració catalana, l’Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral, que té transferides algunes competències
normatives en aquest tema.

A banda, també és interessant conèixer el paper d’altres entitats, com són la
Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals (recollida a la disposició
addicional cinquena de l’LPRL), les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals, els Serveis de Prevenció i algunes de les organitzacions empresari-
als i sindicals més representatives.

3.1 Organismes internacionals i comunitaris

És evident que totes les qüestions relatives a la protecció de la salut dels tre-
balladors a la seva feina són un tema prou important per transcendir al terreny
internacional, ja que totes les persones que treballen al món tenen dret que la seva
feina no malmeti la seva integritat física, psíquica i social.

Els òrganismes internacionals més importants en matèria de prevenció de riscos
laborals i que tenen més rellevància en el nostre entorn són l’Organització Mundial
de la Salut (OMS, l’Organització Internacional del Treball (OIT), l’Agència
Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball i l’Agència Europea de Productes
Químics (ECHA).

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.
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El Tractat de Versalles

És l’acord de pau que va ser
signat al Palau de Versalles el 29
de juny de 1918 entre els països

aliats i Alemanya. Va donar
origen a la Societat de Nacions i

va posar fi a la Primera Guerra
Mundial.

3.1.1 L’Organització Mundial de la Salut (OMS)

L’OMS és l’organisme de les Nacions
Unides per gestionar temes de salut
a escala mundial. El seu acrònim en

anglès és WHO (’World Health
Organization’).

L’OMS és una agència de l’Organització de les Nacions Unides amb seu a Ginebra
(Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública
internacional i està gestionada per una Assaemblea amb representants de tots els
Estats membres.

Està especialitzada a gestionar les polítiques de prevenció, promoció i intervenció
en salut a nivell mundial en sentit ampli del terme i el seu concepte de salut,
formulat durant la seva constitució com organisme el 1946, és el concepte tècnic
de referència de totes les accions dins l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

3.1.2 L’Organització Internacional del Treball

La seu central de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) és a

Ginebra, Suïssa.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) va néixer el 1919 sota els auspicis
de la part XIII del Tractat de Versalles. De fet, n’és l’únic resultat important que
encara perdura. El 1946 es va convertir en el primer organisme especialitzat de
l’ONU. L’Estat espanyol n’és membre des de la seva creació però se’n va absentar
des de 1941 fins a 1956.

Un dels objectius principals d’aquest organisme és millorar les condicions de vida
i de treball a totes les nacions del món. Una de les tasques fonamentals dintre
d’aquest objectiu és millorar la protecció de les persones treballadores contra
qualsevol malaltia, afecció i lesions provocades per la seva activitat laboral.

Estructura de l’OIT

A diferència d’altres organismes, l’estructura de l’OIT és essencialment triparti-
da, única en el sistema de les Nacions Unides, en virtut de la qual els representants
dels empresaris i treballadors participen en peu d’igualtat amb els governs dels
estats membres en la formulació de les polítiques i els programes.

Els seus òrgans de gestió són els següents:

• Conferència Internacional del Treball. És l’òrgan deliberador i suprem
de l’organització. Els estats membres participen anualment en la reunió
de la Conferència Internacional, que se celebra a Ginebra durant el mes de
juny per establir les normes internacionals mínimes del treball i definir les
polítiques generals de l’organització. Cada estat membre està representat
per dos delegats del govern, un delegat dels ocupadors i un delegat dels
treballadors.

• El Consell d’Administració. És l’òrgan executiu i de coordinació de
l’OIT. Es reuneix tres vegades l’any a Ginebra. Estableix el programa i el



Gestió de la prevenció 49 Marc jurídic de la prevenció

pressupost de l’organització, que després presenta a la Conferència perquè
s’aprovi.

• L’Oficina Internacional del Treball. És la secretaria permanent de l’OIT
i té la seu a Ginebra. La missió fonamental d’aquest òrgan és l’estudi dels
assumptes, la preparació i tramesa dels informes i documents que hagin de
ser sotmesos a la Conferència. El director general dirigeix l’Oficina i actua,
a més a més, com a secretari de la Conferència.

Aquest tipus d’estructura té grans avantatges per a l’OIT:

• Facilita l’aplicació de les decisions de l’OIT en el lloc de treball.

• Faculta l’organització per dirigir les seves activitats a formes pràctiques
d’acció.

Funcions i competències de l’OIT

Els objectius de l’OIT sobre seguretat i higiene en el treball tenen dos trets
principals:

• Prevenció d’accidents i malalties professionals.

• Millora de les condicions de treball i de vida.

Per aconseguir més fàcilment aquests objectius, l’Organització Internacional del
Treball té en compte els següents indicadors, per tal de promoure les seves
actuacions:

• Nivell de risc present en el procés de treball.

• Nombre de treballadors exposats al risc.

Les funcions de l’OIT són les següents:

• Assistència tècnica i assessorament als estats membres proporcionat per
experts en la matèria.

• Organització de reunions internacionals.

• Recopilació i difusió d’informació relacionada amb la matèria.

• Elaboració i aprovació de normes internacionals sota la forma de convenis
i recomanacions.

L’actuació normativa de l’OIT pot revestir tres formes diferents: els convenis, les
recomanacions i les resolucions.

Composició del Consell
d’Administració

El Consell d’Administració està
integrat per 28 membres
governamentals, 14 membres
ocupadors i 14 membres
treballadors. Els deu estats que
tenen més importància industrial
estan representats amb caràcter
permanent.
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Composició del Consell de
Direcció

El Consell de Direcció té 78
membres: 25 membres en

representació dels estats, 25
membres en representació de les
organitzacions d’empresaris, 25
membres en representació de les
organitzacions de treballadors i 3

membres en representació de la
Comissió. La durada del mandat

dels membres del Consell de
Direcció és de tres anys

prorrogables.

3.1.3 L’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball

El Reglament (CE) núm. 2062/94 del Consell, de 18 de juliol de 1994, va crear
l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, com a òrgan tècnic-
administratiu descentralitzat de la Comunitat, amb seu a Bilbao.

L’Agència va sorgir per la necessitat de les institucions europees i dels interlocutors
socials de disposar d’informació científica, tècnica i econòmica útil sobre les
qüestions relacionades amb la normativa europea en l’àmbit de la seguretat i salut
en el treball.

La seu de l’Agència Europea per a la
Seguretat i Salut en el Treball es

troba a Bilbao.

En l’actualitat, l’Agència és un dels òrgans més importants de la política social
de la Unió Europea (UE). S’ha de tenir en compte que és un organisme amb
importants reptes: cada cinc segons un treballador de la UE es veu afectat per
un accident laboral i cada dues hores un mor per la mateixa causa.

L’Àgència és l’òrgan encarregat de recopilar, coordinar i distribuir la informació
relativa a la seguretat i salut en el treball entre els seus estats membres.

L’Agència s’encarrega de la creació i coordinació d’una xarxa d’informació
que permet un intercanvi fluid dins de l’àmbit europeu a través de l’examen,
validació i difusió d’aquesta informació científica, tècnica i econòmica
sobre seguretat i salut laboral. A aquest efecte, els estats membres han de
comunicar quins centres o institucions dintre del seu territori es dediquen a
la prevenció de riscos amb l’objectiu d’establir la cooperació que sigui més
adient.

Les funcions principals d’aquesta Agència són les següents:

• Recollir i difondre informació tècnica, científica i econòmica amb la finalitat
que els estats membres i mitjans interessats puguin elaborar programes
d’acció i d’investigació relatius a la seguretat i salut laboral.

• Fomentar la cooperació, l’intercanvi i la difusió dels resultats de les investi-
gacions que es porten a terme.

• Organitzar conferències i seminaris.

• Proporcionar assistència tècnica a la Comissió, mitjançant la transmissió
dels resultats dels seus estudis tècnics amb la finalitat de definir els projectes
legislatius i les accions programades més adients, tenint en compte les
característiques de la petita i mitjana empresa.

• Creació i coordinació de la xarxa d’informació.

• Contribuir al desenvolupament de les accions preventives i programes
comunitaris.

• Vetllar perquè la informació que transmet sigui accessible per als usuaris
finals.
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L’Agència està dirigida per un director nomenat pel Consell de Direcció. Aquest
últim organisme està integrat per representants dels governs, dels empresaris i
dels treballadors dels vint-i-vuit estats membres. La Comissió Europea nomena
els seus propis membres.

El Consell de Direcció determina els objectius estratègics de l’Agència. S’encar-
rega en concret d’aprovar el pressupost, el programa quadriennal i el programa
anual de l’Agència. A més a més, el Consell aprova un informe general anual de
les activitats de l’Agència.

3.1.4 L’Agència Europea de Productes Químics

Des de la seva fundació el 7 de juny de 2007 és l’agència de la Unió Europea (UE)
que gestiona els aspectes tècnics, científics i administratius dels productes químics
des de la seva central a Hèlsinki.

Aquesta agència és el motor essencial per regular de forma innovadora l’ús i la
gestió de les substàncies químiques a fi de protegir la salut i el medi ambient en
sentit ampli; per tant, el seus estudis i recomanacions són un referent en la gestió
dels productes químics en el món laboral.

Les seves principals funcions són:

• Gestionar els aspectes tècnics, científics i administratius del registre, avalu-
ació, autorització i restricció dels productes químics en tota la UE, amb la
finalitat de garantir la coherència interna.

• Proporcionar als estats membres i a les institucions el millor assessorament
científic i tècnic possible en les qüestions relacionades amb els productes
químics coberts pel reglament REACH.

• Administrar els documents d’orientació, les bases de dades, les eines i els
registres informàtics d’aquestes substàncies.

• Donar suport als serveis nacionals de suport directe i d’un servei d’assistèn-
cia per a reporters.

• Facilitar al públic, en general, informació sobre els productes químics.

3.2 Principals organismes administratius estatals amb competències
en matèria de prevenció

Els organismes administratius que tenen més importància dins del camp de
la prevenció de riscos laborals depenen principalment del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social i del de Sanitat, Consum i Benestar Social.

REACH

REACH és la normativa
(reglament d’aplicació directa
als estats membres de la UE) de
registre (R), avaluació (E),
autorització (A) i restricció de
les substàncies químiques (CH) a
la Unió Europea.

Per cercar més informació
sobre l’Agència Europea
de Seguretat i Salut
(EU-OSHA) i d’altres
organismes i agències
oficials europeus i
internacionals consulteu
la secció “Referències”
(Adreces d’interès) del
web del crèdit.
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De manera molt més circumstancial, també pot aparèixer en aquest camp algun
òrgan o institució relacionada amb els ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme, i
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’article 7 de l’LPRL estableix que les administracions públiques estatals
competents en matèria laboral desenvoluparan les següents funcions:

1. Promoure la prevenció i l’assessorament, assistència i cooperació tècnica,
informació, divulgació, formació i investigació en matèria preventiva, com
també el seguiment de les actuacions preventives que es facin en les
empreses per a la consecució dels objectius previstos a la Llei.

2. Vetllar pel compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
per mitjà de les actuacions de vigilància i control.

3. Sancionar l’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos labo-
rals.

Les Administracions públiques porten a terme aquestes funcions mitjançant
organismes administratius especialitzats en la matèria.

En matèria de seguretat i salut en el treball, el Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social té assignada la potestat legislativa. L’execució de la normativa
en aquesta matèria depèn també de les comunitats autònomes que hagin assumit
aquesta competència.

D’altra banda, les administracions públiques competents en matèria sanitària
són el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i les administracions
autonòmiques que tenen transferides aquestes competències.

A Catalunya, l’Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor públic de serveis
sanitaris més gran de la nostra comunitat. L’ICS és una organització sanitària
pública dependent del Departament de Salut de la Generalitat. A més a més, cal
afegir aquí que el Servei Català de la Salut (Catsalut) és l’ens públic responsable
de garantir les prestacions sanitàries públiques.

Les funcions que aquestes administracions tenen atribuïdes es portaran a terme a
través de les accions i en relació als aspectes senyalats en el capítol IV del títol 1
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril (Llei general de sanitat); en particular, l’article
10 de l’LPRL indica les següents:

1. L’establiment de mitjans adequats per a l’avaluació i control de les actuaci-
ons de caràcter sanitari que els serveis de prevenció realitzin a les empreses.

2. La implantació de sistemes d’informació adequats que permetin l’elabora-
ció de mapes de riscos laborals.

3. La supervisió de la formació que en matèria de prevenció i promoció de la
salut laboral ha de rebre el personal sanitari dels serveis de prevenció.

4. L’elaboració i divulgació d’estudis, investigacions i estadístiques relaciona-
des amb la salut dels treballadors.
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A més a més, l’article 11 de l’LPRL denominat “Coordinació administrativa”
destaca la necessitat de coordinar les actuacions de les Administracions compe-
tents en matèria laboral, sanitària i d’indústria per a una protecció més eficaç de
la seguretat i salut dels treballadors.

Aquesta coordinació entre administracions és fonamental per a l’elaboració de
normes preventives i el control del seu compliment, així com per a la promoció de
la prevenció, la investigació i la vigilància epidemiològica sobre riscos laborals.

3.2.1 L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)

L’INSST (antic Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball; INSHT) és
un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social que va ser creat pel Reial decret llei 36/1978, de 16
de novembre, sobre gestió institucional de la Seguretat Social, la salut i l’ocupació,
i el seu règim jurídic està regulat pel Reial decret 577/1982, el qual instaura la seva
estructura i competències (l’LPRL ha respectat la seva vigència).

La Llei 31/95, en l’article 8, “Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball”, confirma i consolida la importància d’aquest òrgan dins del camp de la
prevenció de riscos professionals i el configura com a centre de referència nacional
en relació amb les institucions de la Unió Europea.

“L’INSHT és l’òrgan científic tècnic especialitzat de l’Administració General de l’Estat que té
com a missió l’anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la
promoció i el suport a la millora d’aquestes. Amb aquesta finalitat, establirà la cooperació
necessària amb els òrgans de les comunitats autònomes amb competències en aquesta
matèria.”

Article 8 LPRL

Amb caràcter general, l’INSST és un òrgan tècnic encarregat de portar a terme
la promoció de la prevenció, primera de les funcions que l’article 7 de l’LPRL
encomana a l’Administració laboral.

L’INSST fomenta i dona suport a la realització d’activitats de promoció de
la seguretat i salut en el treball per part de les Comunitats Autònomes i de
l’Administració general de l’Estat; amb els quals estableix les necessàries accions
de cooperació i fomentarà i dona suport a la realització d’aquestes activitats
promogudes per organitzacions empresarials i sindicats.

Línies d’actuació i objectius de l’INSST

Les funcions que l’article 8 de l’LPRL encomana a l’INSST es poden agrupar en
les següents línies d’actuació:

• Assessorament tècnic a les administracions públiques, organitzacions
empresarials i sindicals i a qualsevol altra entitat pública implicada en

Canvis de nom: INSHT,
INSSBT, INSST

La disposició addicional desena
del Reial decret 903/2018, de 20
de juliol, actualitza la
denominació de l’Institut
Nacional de Seguretat, Salut i
Benestar en el Treball (INSSBT)
i passa a denominar-se Institut
Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball (INSST).

Podeu accedir a tota la
normativa reguladora de
l’INSST si consulteu la
secció “Referències”
(Adreces d’interès) que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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prevenció. Això implica que l’INSST els garantirà el suport especialitzat
que requereixin en aquesta matèria.

• Desenvolupament normatiu/normalització. L’INSST assessorarà tècni-
cament les administracions públiques competents per a l’elaboració de la
normativa corresponent.

• Formació. L’INSST té la funció d’afavorir la integració de la PRL en tots
els nivells educatius i participar de forma activa en la formació especialitza-
da en aquest camp.

• Recerca. L’INSST ha de mantenir un coneixement actualitzat dels estudis i
tendències en el camp de la prevenció de riscos a Espanya i a la UE i aportar
elements per millorar-los.

• Promoció i divulgació. En aquest camp l’INSST té assignades les funcions
següents:

– Sensibilització sobre PRL mitjançant la realització d’activitats de
promoció de la prevenció.

– Afavoriment de l’intercanvi d’informació entre les diferents adminis-
tracions públiques.

– Actuar com a “centre de referència nacional” en relació amb les
institucions de la Unió Europea, coordinar l’intercanvi d’informació
amb aquestes i promoure en general la cooperació internacional en
matèria de PRL.

• Certificació i assaigs d’equips de protecció i màquines. L’INSST garan-
tirà el suport tècnic especialitzat en aquesta matèria.

• Secretariat de la Comissió Nacional de Seguretat i salut (CNSS).
L’INSST té la missió d’exercir la Secretaria General de la CNSS per tal
de facilitar-li el suport tècnic i administratiu necessari.

L’INSST no té competències sancionadores ni resolutòries, però els seus
informes i assessoraments poden ajudar a identificar i valorar els factors de
risc presents en un lloc de treball.

Estructura organitzativa de l’INSST

L’INSST té la seva seu central a Madrid, on hi ha el seus serveis centrals: Direcció,
Subdirecció i Secretaria General. Aquests serveis centrals tenen encomanada la
representació nacional i internacional d’aquest organisme.

A la Direcció de l’INSST li correspon la representació de l’Institut i la direcció
de la seva activitat amb l’objectiu de complir amb els seus objectius. La Direcció
de l’INSST té encomanada la Secretaria de la Comissió Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball.
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Als centres nacionals de seguretat i higiene en el treball els correspon el desenvo-
lupament de tècniques especialitzades d’informació i documentació, homologació
i normalització, medi ambient i ergonomia. En l’actualitat hi ha quatre centres
que estan especialitzats en diferents matèries:

• Centre Nacional de Condicions de Treball amb seu a Barcelona.

• Centre Nacional de Noves Tecnologies amb seu a Madrid.

• Centre Nacional de Mitjans de Protecció amb seu a Sevilla.

• Centre Nacional de Verificació de Maquinària amb seu a Biscaia.

3.3 La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) la funció de vigilàn-
cia i control de la normativa de l’ordre social i de prevenció de riscos laborals. Les
potestats administratives que té atribuïdes aquest organisme el faculten per poder
exercir aquesta vigilància i, a més a més, exigir les responsabilitats pertinents,
així com l’assessorament i, si escau, conciliació, mediació i arbitratge en aquestes
matèries.

L’LPRL no defineix aquest organisme, sinó que directament assenyala quines són
les funcions que se li encomanen en matèria preventiva. Per a poder trobar una
definició de la mateixa hem d’anar a la normativa específica.

La Inspecció de treball i seguretat social és un servei públic de caràcter
tècnic que té la missió de vetllar pel compliment de les normes de l’ordre
social i exigir les responsabilitats corresponents.

Les normes que són objecte de vigilància per exigir les responsabilitats corres-
ponents són les referides a drets i deures dels treballadors derivats de la relació
laboral, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.

3.3.1 Funcions de l’ITSS

Parlant en termes generals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social té com a
funció principal la vigilància i el control del compliment de qualsevol mena de
norma laboral (lleis, reglaments, convenis col·lectius), així com l’assessorament
d’empresaris i treballadors en qualsevol matèria relacionada amb aquestes.

Els funcionaris de la Inspecció de
Treball realitzen les seves funcions
complint els principis
d’independència tècnica, objectivitat i
imparcialitat.

Les funcions d’Inspecció estan encomanades als següents tipus de funcionaris:

Podeu accedir a la
normativa bàsica de la
Inspecció de Treball i
Seguretat Social si
consulteu de la secció
“Referències” (Adreces
d’internet) que trobareu al
web d’aquest crèdit.
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Normes juridicotècniques

Són normes juridicotècniques no
laborals que formen part de la

normativa de prevenció els
reglaments tècnics del Ministeri
de Ciència i Tecnologia, normes

de seguretat nuclear i normes
tècniques d’edificació, entre

d’altres.

• Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social del grup A1 de l’Admi-
nistració general de l’Estat, que actuaran amb necessària independència,
objectivitat i imparcialitat.

• Cos de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social del grup A2 de l’Admi-
nistració general de L’Estat. Actuen en el si dels equips d’Inspecció.

• L’Administració General de l’Estat adscriurà al Sistema d’Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social el corresponent personal de nivell superior necessari
per assistir tècnicament i administrativament a la funció inspectora.

L’article 9.1 de l’LPRL atribueix a la Inspecció de Treball i Seguretat Social certes
funcions de vigilància i control de la normativa sobre PRL.

Funcions de l’Article 9.1 LPRL

1. Vigilar el compliment de la normativa sobre PRL, com també de les normes juridicotècniques
que incideixin en les condicions de treball i proposar a l’autoritat laboral competent la infracció
corresponent si es comprova una infracció a la normativa sobre PRL.

2. Assessorar sobre la manera més efectiva de complir les disposicions.

3. Elaborar els informes sol·licitats pels jutjats socials en els procediments d’accidents laborals i
malalties professionals.

4. Informar l’autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, també
sobre les malalties professionals en què concorrin aquestes qualificacions.

5. Afavorir el compliment de les obligacions assumides pels serveis de prevenció.

6. Ordenar la paralització immediata dels treballs quan hi hagi risc greu o imminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.”

Així doncs, podríem agrupar les funcions primordials de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en els grups següents:

• Vigilància i exigència del compliment de l’ordenament laboral i dels conve-
nis col·lectius.

• Ordenació del treball i de les relacions sindicals.

• Obediència de les normes en matèria de prevenció de riscos en el treball.

• Inscripció i afiliació, altes i baixes. Cotització i recaptació de les quotes de
la Seguretat Social.

• Prestacions i millores establertes als convenis col·lectius.

• Ocupació i atur, emigració, formació professional, empreses de treball
temporal, agències de cooperació i plans integrats d’ocupació.

• Assistència tècnica.

• Arbitratge, conciliació i mediació.
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La Inspecció de Treball i Seguretat Social depèn orgànicament del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social; i funcionalment, d’aquest ministeri o bé
de l’Administració autonòmica, segons el cas.

Per a donar resposta al principi de coordinació entre administracions públiques,
l’article 9.2 de l’LPRL assenyala que:

• L’Administració general de l’Estat i les administracions autonòmiques pren-
dran les mesures que calguin per proporcionar la col·laboració pericial i
l’assessorament tècnic que calgui a la Inspecció de Treball en els seus
respectius àmbits de competència.

• L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball donarà suport i
col·laborarà amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per tal que pugui
complir les seves funcions de vigilància i control de la manera prevista per
la Llei.

Respecte al primer d’aquests punts, hem de destacar aquí la importància que té
la col·laboració de les administracions autonòmiques amb la Inspecció de Treball.
Un dels objectius de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals és reforçar les funcions de control
públic, per part de les diferents administracions implicades (estatal i autonòmica),
actualitzant la col·laboració dels funcionaris tècnics de dependència autonòmi-
ca amb la Inspecció de Treball.

En aquest sentit, aquesta reforma legal crea un marc jurídic adequat per reforçar el
control del compliment de la normativa preventiva i atorga a aquests funcionaris
la cobertura legal adient per a l’exercici de les seves activitats (fonamentalment de
control). L’objectiu últim és facilitar l’actuació inspectora pel que fa a la detecció
d’incompliments i a l’inici, si s’escau, d’un procediment sancionador.

3.3.2 Àmbit d’actuació de l’ITSS

La Inspecció de Treball i Seguretat Social sempre pot iniciar la seva actuació
d’ofici (per iniciativa pròpia), per petició raonada d’altres òrgans (per ordre d’un
superior jeràrquic o per petició d’un òrgan judicial), i per denúncia de qualsevol
ciutadà.

Els inspectors de Treball i Seguretat Social poden exercir les seves funcions a
empreses, centres de treball i qualsevol altre lloc on es realitzi la prestació laboral;
incloent-hi els vehicles i els mitjans de transport en general, els vaixells de la
marina mercant i pesquera, els avions i aeroports civils, així com les instal·lacions
i explotacions auxiliars i complementàries i les societats cooperatives i laborals.

Qualsevol persona, física o jurídica, que sigui responsable del compliment de la
normativa de l’ordre social pot ser subjecte de l’actuació inspectora.

Per a ampliar sobre el
tema dels funcionaris
tècnics habilitats de les
comunitats autònomes,
consulteu el punt
“Responsabilitat civil” de
l’apartat “Responsabilitats
i responsables de l’acció
preventiva”.
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Les responsabilitats per
infraccions de la legislació

vigent poden ser de caràcter
laboral, administrativa,

penal i civil.

3.3.3 Facultats de l’ITSS

En l’exercici de les seves funcions de vigilància i control del compliment de la
legalitat, els inspectors de treball estan facultats per realitzar qualsevol acció que
els faciliti la seva feina en el marc de la més estricta legalitat.

Respecte a aquest tema, l’article 13 de la Llei 23/2015 ordenadora del Sistema
d’Inspecció de treball i Seguretat Social assenyala que els inspectors estan facul-
tats per a:

• Entrar lliurament i sense autorització prèvia en qualsevol centre de treball,
establiment o lloc sotmès a inspecció. Abans d’iniciar la seva visita,
l’inspector ha de comunicar la seva presència a l’empresari amb l’excepció
que consideri que aquesta comunicació podria posar en perill l’èxit de la
seva funció.

• Romandre en els centres de treball el temps que sigui necessari per al
desenvolupament de les seves funcions.

• Fer-se acompanyar per treballadors o els seus representants, perits i tècnics
de l’empresa (article 40 LPRL).

• Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen, reconstrucció o prova
que es consideri necessari per a la realització de les seves funcions.

• Adoptar en qualsevol moment del desenvolupament de les seves actuacions
les mesures cautelars que s’estimin oportunes per impedir la destrucció de
qualsevol tipus de documentació necessària per a la investigació.

3.3.4 Resultats de l’actuació inspectora

Un cop finalitzada l’actuació inspectora i comprovada l’existència d’una possible
infracció de la legislació vigent, els inspectors de treball poden adoptar qualsevol
de les mesures següents:

• Requeriments o actes d’advertència: quan no es derivin perjudicis direc-
tes els treballadors, la normativa estableix la possibilitat que la Inspecció
utilitzi aquests sistemes com a mesura d’advertència. Els requeriments
hauran de notificar-se als subjectes infractors, advertint de les irregularitats
detectades i donant un termini per a la seva esmena. Si l’inspector ho estima
convenient, aquests requeriments poden anar acompanyats amb la iniciació
dels corresponents expedients sancionadors o senzillament finalitzar amb
aquests l’actuació.

• Fer un requeriment a les administracions públiques per incompliment de les
disposicions relatives a la seguretat i salut del personal al seu servei.
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• Iniciar el procediment sancionador mitjançant l’extensió d’actes d’infrac-
ció o d’infracció per obstrucció, quan s’hagi comprovat infracció de norma
o en el supòsit que el requeriment s’incompleixi i no desapareguin els fets
infractors.

• Efectuar requeriments de pagament per deutes a la Seguretat Social.

• Ordenar la paralització immediata dels treballs o tasques per inobservància
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals en cas de concórrer en
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

• Proposar recàrrecs o reduccions a les primes d’assegurament d’accidents de
treball o malalties professionals a determinades empreses per motius que fan
referència al seu comportament en l’aplicació de la normativa de prevenció
de riscos professionals.

• Comunicar a l’autoritat judicial l’existència d’indicis racionals de crimina-
litat (primeres manifestacions visibles de l’existència d’un delicte).

3.3.5 Col·laboració amb la Inspecció de Treball: facultats atribuïdes
als funcionaris tècnics habilitats de les comunitats autònomes

Abans de tot s’ha de dir prèviament que els inspectors de Treball i Seguretat
Social porten a terme les seves actuacions amb independència de quina sigui
l’Administració titular de la competència. Dit d’una altra manera, els inspectors
de Treball i Seguretat Social poden treballar per a l’Estat i també per a les
comunitats autònomes.

La plantilla d’Inspecció de Treball i Seguretat Social és molt poc nombrosa i no
pot arribar a tot arreu; per aquest motiu, un dels objectius principals de la reforma
de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 54/2003) va ser actualitzar el marc
normatiu de vigilància i control en aquesta matèria. Això es va fer donant més
importància a les funcions que realitzen els funcionaris tècnics que col·laboren
amb el cos d’inspectors de Treball i seguretat Social.

La Llei 54/2003 pretén reforçar les funcions de control públic per part de les
diferents administracions implicades (estatal i autonòmiques). Per a portar a
terme aquest objectiu, aquesta norma jurídica va actualitzar la col·laboració amb
la Inspecció de Treball dels funcionaris tècnics de dependència autonòmica i els
va dotar de la cobertura legal necessària per a l’exercici de les seves activitats de
control, amb la finalitat de facilitar l’actuació inspectora. Aquestes actuacions es
materialitzen en la detecció d’incompliments que puguin servir de base per iniciar
un procediment sancionador, si escau.

La col·laboració de les diferents administracions públiques (estatal i autonòmi-
ques) amb Inspecció de Treball ja existia abans de la reforma del 2003 i suposa
que cada administració, dintre de l’àmbit de la seva competència, he de prendre les
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RD 689/2005

El Reial decret 689/2005 va
entrar en vigor des del 23 de

setembre de l’any 2005 i suposa
l’efectiu desenvolupament de la

figura del tècnic habilitat.

Podeu consultar els
continguts formatius

mínims per a cada nivell
tècnic en matèria de PRL,
a la secció “Annexos” del

web del mòdul.

Classificació dels
funcionaris públics

Els funcionaris públics es
classifiquen en tres grans grups:

A (dividit en dos subgrups: A1 i
A2), B (dividit en dos subgrups:
B1 i B2) i C. Per poder accedir a

les oposicions del grup A es
necessita el títol universitari de

grau, i per al grup B es necessita
el títol de tècnic superior.

mesures necessàries perquè quedin garantides la col·laboració i l’assessorament
tècnic necessari amb el cos d’Inspecció.

Per tal de poder realitzar amb eficiència les funcions anteriors, la reforma del
2003 estableix un nou marc jurídic d’actuació dels funcionaris que depenen de
les administracions autonòmiques. El Reial decret 689/2005, de 10 de juny
desenvolupa i regula l’actuació d’aquests tècnics habilitats en matèria de prevenció
de riscos laborals.

La disposició addicional (DA) cinquena de la Llei de prevenció de riscos laborals
(introduïda a la reforma de 2003) i el nou article 59 del reglament de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social estableix que els funcionaris públics que exerceixin
aquestes funcions hauran de complir les condicions següents:

• Hauran de tenir una habilitació específica expedida per la seva mateixa co-
munitat autònoma, dins dels termes que reglamentàriament es determinin.

• Aquests funcionaris hauran de pertànyer als grups de titulació A o B de la
seva Administració.

• A més a més, hauran d’acreditar formació específica en matèria de preven-
ció de riscos laborals. S’exigeix la formació mínima prevista als articles
37.2 i 3 del Reglament de serveis de prevenció (nivell superior). Aquesta
formació és necessària per poder exercir les funcions de nivell superior
de la disciplina preventiva en la qual estiguin acreditats. No cal, però,
tenir acreditació de les quatre especialitats existents: seguretat, higiene,
ergonomia i psicosociologia i medicina del treball.

Els tècnics habilitats centren de forma exclusiva les seves actuacions en condicions
de treball materials o tècniques. No entren en temes de gestió. Les competències
en matèria de prevenció de riscos atribuïts a aquests funcionaris són les següents:

• Donar suport a les empreses i treballadors que ho necessitin, assessorant-les
en el marc de les seves competències, de forma paral·lela a les funcions de
la Inspecció de Treball.

• Comprovar la correcció de les condicions de seguretat i salut a les empreses i
centres de treball. Com a novetat, la reforma de la llei de prevenció del 2003
atribueix a aquests funcionaris la possibilitat de realitzar requeriments a les
empreses (article 43 LPRL), que en cas d’incompliment, i sempre que es
dedueixi l’existència d’infracció, implicarà la redacció d’un informe dirigit
a Inspecció de Treball en el qual es relacionaran els fets provats perquè es
pugui aixecar, si s’escau, acta d’infracció. Cal destacar que:

– Els requeriments hauran de realitzar-se per escrit, dirigits a l’empre-
sari presumptament responsable, i hauran de contenir els defectes
i/o irregularitats detectades, en què s’indicarà un termini perquè
l’empresari pugui corregir-los (normalment es dóna un dia), que es
comunicaran als delegats de prevenció (articles 9.2 LPRL en relació
amb l’article 43 LPRL).
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– Aquests funcionaris poden, a més a més, deixar constància de les
seves actuacions al Llibre de visites de la Inspecció de Treball, però
no tenen competència per aixecar acta d’infracció per si mateixos ni
gaudeixen de la facultat de paralitzar treballs, cosa que sí que poden
fer els inspectors de treball.

– Per a garantir la màxima efectivitat a les actuacions de comprovació
dels tècnics de les comunitats autònomes se’ls atorga dues garanties
en l’exercici de les seves funcions:

∗ Es presumeix que els fets descrits a l’informe dirigit a Inspecció
de Treball són veritat (presumpció iuris tantum). Se suposa, per
tant, que els fets són certs sense perjudici de les proves que puguin
aportar els interessats en defensa dels seus interessos.

∗ La reforma de l’LPRL considera una infracció qualificada de greu
qualsevol acció o omissió que tracti d’interrompre o retardar l’ac-
tuació dels funcionaris habilitats per les comunitats autònomes
en l’exercici de les seves funcions de comprovació i suport a la
Inspecció de Treball.

3.4 Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST)

L’article 13 LPRL regula la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball.La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) va

ser creada l’any 1995 per l’article 13 LPRL, el qual la configura com
un òrgan col·legiat assessor de les diferents administracions públiques en
la formulació de polítiques de prevenció i com un òrgan de participació
institucional en matèria de seguretat i salut en el treball.

La composició de la CNSST depèn de l’article 13.2 LPRL. La disposició
addicional sisena de l’LPRL ordenava al Govern de l’Estat regular la composició
d’aquesta Comissió. El Reial decret 1879/1996, de 2 d’agost, va regular la
composició de la CNSST en compliment d’aquest precepte legal. Aquest reial
decret ha estat modificat per l’RD 1595/2004, de 2 de juliol i Reial decret
1470/2008, 5 de setembre, Reial decret 1429/2009, d’11 de setembre, Reial decret
1714/2010, de 17 de desembre, i Reial decret 882/2012, d’1 de juny.

La CNSST és una institució molt interessant per la seva composició, ja que integra
en termes d’igualtat l’Administració General de l’Estat, administracions de les co-
munitats autònomes i organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
Com podeu veure, aquest òrgan aglutina en el seu si en termes de paritat tots els
agents implicats en la millora de les condicions de la qualitat de vida laboral.

La composició de la CSST és la següent:

• La Presidència, que recaurà en la Secretaria d’Estat d’Ocupació.

La presumpció iuris tantum
és una presumpció que fa la
Llei contra la qual s’escau
una prova en contrari.
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• Quatre vicepresidències, una per cada un dels grups que la integren. El que
pertany a l’àmbit de l’Administració general de l’Estat serà el subsecretari de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La corresponent a l’Administració de les
comunitats autònomes fa una rotació en períodes anuals. La vicepresidència
atribuïda a les organitzacions sindicals també fa una rotació en períodes
anuals entre CCOO (Comissions Obreres) i UGT (Unió General dels
Treballadors), mentre que la corresponent a les organitzacions empresarials
no ha patit cap modificació i fins al dia d’avui està a càrrec de la CEOE
(Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials).

• Dinou vocals dins de l’àmbit de l’Administració general de l’Estat amb rang
de director general o equivalent en representació de:

– Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, cinc vocals.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, tres vocals.

– Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, un vocal.

– Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dos vocals.

– Ministeri de l’Interior, dos vocals.

– Ministeri de Foment, un vocal.

– Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, un vocal.

– Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, un vocal.

– Ministeri d’Economia, Indústria i Competivitat, Sanitat i Consum, dos
vocals.

– Gabinet de la Presidència del Govern, un vocal.

• Dinou vocals en representació de les comunitats autònomes i un vocal per
cada una de les ciutats de Ceuta i Melilla.

• Dinou vocals per part de les organitzacions empresarials més representati-
ves.

• Dinou vocals per part de les organitzacions sindicals més representatives.

Els membres de la CNSST són nomenats i cessats pel ministre d’Ocupació
i Seguretat Social a proposta dels seus respectius departaments ministerials,
administracions públiques autonòmiques i organitzacions empresarials i sindicals
més representatives.

Cada quatre anys es produirà la renovació de la Comissió, tenint en compte
les modificacions que s’haguessin produït en relació amb la representativitat en
els seus corresponents àmbits territorials de les organitzacions empresarials i
sindicals.

D’altra banda, tenim la Secretaria de la CNSST, un òrgan de suport i assistència,
tècnic i administratiu. La responsabilitat d’assumir aquest càrrec recau en la
Direcció de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (antic INSHT).
Per a ajudar a realitzar les tasques pròpies de la Secretaria, aquesta té una unitat de
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suport, que actua com a Secretariat Permanent i està en dependència directa del
director de l’Institut (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Organigrama parcial de la
CNSST

La CNSST desenvolupa les funcions establertes a la Llei 31/95 a través del seu
funcionament en Ple. A més de les funcions esmentades, la CNSST tindrà conei-
xement de les actuacions que realitzin les administracions públiques competents
en matèria de promoció de la prevenció de riscos laborals, d’assessorament tècnic
i de vigilància i control, i podrà formular propostes que les millorin; en concret,
en tot allò que faci referència a:

• Criteris i programes generals d’actuació.

• Projectes de disposicions de caràcter general.

• Coordinació de les actuacions desenvolupades per les administracions pú-
bliques competents en matèria laboral.

• Coordinació entre les administracions públiques competents en matèria
laboral, sanitària i d’indústria.

Pel que fa a la seva estructura orgànica i funcionament, els acords de la
Comissió són adoptats per majoria. La Comissió és un òrgan quadripartit per
la seva composició però tripartit en el seu funcionament.

Per tal que pugui desenvolupar les funcions que té assignades, la CNSST es
constitueix en Ple,enComissió Permanent i en grups de treball. Tal com hem
dit, la Presidència de la CNSST es reserva al Secretari d’Estat d’Ocupació. Té, a
més a més, quatre vicepresidents (un per a cadascun dels grups que la integren).

3.5 Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals (adscrita a la
CNSST)

És una Fundació sense ànim de lucre i de caràcter laboral creada per l’LPRL. Es
va constituir formalment el 28 d’abril de 1999, dia mundial de la seguretat i salut
en el treball.

Votacions a la CNSST

A la CNSST els representants de
les administracions públiques
(estatal i autonòmiques), tindran
cadascun un vot i els de les
organitzacions empresarials i
sindicals n’han de tenir dos.

Grups de treball de la
CNSST

En l’actualitat, els grups de
treball de la CNSST són els
següents: valors límit
d’exposició a agents químics,
amiant, construcció, accidents de
treball, sector agrari, treballadors
autònoms i seguiment del pla
d’accions prioritàries.
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La disposició addicional cinquena d’LPRL assenyala que la finalitat d’aquesta
Fundació és promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball,
especialment a les petites i mitjanes empreses, mitjançant accions d’informació,
assistència tècnica, formació i promoció del compliment de la normativa de
prevenció de riscos.

Amb aquesta finalitat es dotarà la Fundació d’un patrimoni amb càrrec al Fons de
prevenció i rehabilitació procedent de l’excés d’excedents de la gestió realitzada
per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals. L’aportació no pot
superar el límit de 25 milions d’euros.

Les accions promogudes per la Fundació s’agrupen en els següents tipus:

• Accions d’informació: tenen com a objectiu la difusió dels principis de
l’acció preventiva i de les normes concretes d’aplicació d’aquests principis
entre empresaris i treballadors.

• Accions d’assistència tècnica: dirigides a l’estudi i resolució dels proble-
mes derivats de l’aplicació pràctica i material de les actuacions preventives.

• Accions de formació: consisteixen en el disseny dels mètodes i continguts
dels programes que es puguin impartir en diferents sectors de l’activitat
productiva.

• Accions de promoció del compliment de la normativa sobre prevenció
de riscos laborals: el seu objectiu és el foment del coneixement i l’aplicació
de la normativa en prevenció de riscos laborals per part d’empresaris i
treballadors.

Els beneficiaris de les accions són les petites i mitjanes empreses i els seus
treballadors. Les accions són gratuïtes per als seus beneficiaris.

3.6 L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

Les comunitats autònomes tenen un paper molt important en matèria de prevenció
de riscos professionals, ja que totes (amb l’excepció de Ceuta i Melilla) tenen
assumida com a competència pròpia l’execució de la legislació laboral amb
organismes administratius especialitzats.

La seu de l’ICSSL es troba al carrer
de Sepúlveda, 148-150, a Barcelona;

tot i que també té dependències a
Girona, Lleida i Tarragona.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de Seguretat i Salut
Laboral (ICSSL), amb rang orgànic de subdirecció general, és l’òrgan tècnic que
té com a missió la gestió de la prestació del servei d’assessorament i assistència
tècnica en matèria de seguretat i salut laboral. Aquest organisme organitza,
desenvolupa i promou la investigació i les activitats relacionades tant amb la
formació i la seva promoció com les de desenvolupament en matèria de seguretat
en el treball.
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L’ICSSL depèn de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el
Treball de la Generalitat de Catalunya, mentre que la Direcció General de la
Inspecció de Treball és l’encarregada de dur a terme les activitats de vigilància
i control de l’aplicació de la normativa.

L’ICSSL té les següents funcions:

1. Dirigir, coordinar i planificar les actuacions internes i externes, així com la
proposta d’actuacions anuals i plurianuals en l’àmbit de les seves competèn-
cies.

2. Coordinar l’elaboració d’estudis i d’informes en matèria de seguretat i salut
laboral.

3. Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en
matèria de seguretat i salut laboral.

4. Coordinar la proposta d’actuacions anuals o plurianuals a la Direcció
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per promoure la
seguretat i salut laboral.

5. Organitzar la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en
matèria de seguretat i condicions de salut laboral a l’autoritat laboral i a
organismes públics, empreses i persones treballadores.

6. Proposar actuacions i participar a les comissions relacionades amb la
seguretat i salut laboral del Consell de Relacions Laborals, en representació
de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

7. Participar en consells, comissions i àmbits de participació relacionats amb
la seguretat i la salut laboral.

8. Organitzar, desenvolupar i promoure la formació, la investigació, la recerca i
les activitats de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

9. Organitzar, desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la forma-
ció i la promoció de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.

10. Coordinar la cooperació i l’intercanvi d’informació i experiències amb
altres administracions públiques, entitats públiques i privades en matèria
de la millora de les condicions de treball i la seguretat i salut laboral.

11. Coordinar els sistemes d’informació relatius a la seguretat i la salut laboral
dins de l’àmbit de competències de la Direcció General de Relacions
Laborals i Qualitat en el Treball.

12. Coordinar l’acreditació de serveis de prevenció i l’autorització de persones
o entitats auditores, així com altres activitats relacionades amb la prevenció
de riscos laborals.

13. Coordinar les actuacions administratives per a l’acreditació dels serveis
de prevenció aliens i l’autorització de les entitats auditores del sistema de
prevenció de les empreses i d’altres relacionades amb la prevenció de riscos
laborals amb la resta de les comunitats autònomes.
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14. Coordinar els registres, els tràmits i les comunicacions derivats de la
normativa de prevenció de riscos laborals.

15. Realitzar les auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos
laborals implantats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb els termes que preveu el Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual
es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei
de l’Administració de la Generalitat.

16. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus
superiors jeràrquics.

3.7 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions Les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris
sense ànim de lucre constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d’Ocupa-
ció i Seguretat Social i inscripció en un Registre especial depenent del mateix que
tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social sota la direcció i
tutela d’aquest.

Un cop constituïdes, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social adquirei-
xen personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. El
seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de l’Estat.

Les principals característiques de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals són les següent:

• Són entitats sense ànim de lucre: si els ingressos d’una mútua són superiors
a les despeses com a conseqüència de la seva gestió, la diferència es torna a
la Seguretat Social. Aquest superàvit d’ingressos s’anomena excedents (no
beneficis com es coneixen en les empreses privades)

• L’associació de les empreses públiques o privades és voluntària. Una
empresa pot escollir lliurament a quina mútua vol associar-se o fins i tot
que aquestes contingències siguin cobertes per la mateixa Seguretat Social.

• Estan tutelades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i necessiten la
seva autorització per constituir-se. La seva administració econòmica depèn
dels pressupostos generals de l’Estat.

Els serveis que presten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són
els següents:

• La gestió de les prestacions econòmiques i d’assistència sanitària compreses
en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties profes-
sionals, així com les activitats de prevenció de les mateixes contingències.
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• La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de
contingències comunes.

• La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural.

• La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu.

• Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legal-
ment.

Les mútues reben el seu finançament a través de:

• Les quotes d’accidents de treball i malalties professionals que recapta per a
elles la Tresoreria General de la Seguretat Social i que són a càrrec exclusiu
de les empreses.

• Un percentatge de la quota per contingències comunes, que reben com a
contraprestació per la gestió de la prestació econòmica de la incapacitat
temporal derivada de les contingències comunes que realitzen.

El paper de les mútues és fonamental en matèria de prevenció, ja que per la seva
pròpia estructura mantenen estretes relacions amb els empresaris, la qual cosa els
permet obtenir suport i assessorament per conèixer i complir les seves obligacions
de caràcter preventiu.

El Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, regula en concret les activitats preventi-
ves a realitzar per les mútues d’accidents de treball (AT) i malalties professionals
(MP). Amb caràcter general es preveu que les mútues elaborin els seus propis plans
d’activitats preventives segons els programes, activitats i prioritats que determinin
anualment.

Aquestes activitats de les mútues es poden agrupar en els següents apartats:

• Activitats d’assessorament a les empreses associades i a treballadors autò-
noms adherits.

• Actuacions per al control i/o, si escau, reducció d’accidents de treball i
malalties professionals.

• Activitats de recerca, desenvolupament i innovació per a la reducció de les
contingències professionals.

3.8 Serveis de prevenció

Els serveis de prevenció són unes entitats que tenen com a objectiu bàsic la
potenciació i promoció de la seguretat i salut dels treballadors. La seva funció

Es pot definir contingència
com a situació de risc.

Els autònoms poden
ampliar, voluntàriament, la
cobertura d’accident i
malaltia professional.
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principal gira entorn de l’assessorament i suport de l’empresa. Els serveis de
prevenció es poden crear a les empreses en funció de la seva mida i dels tipus i
distribució dels riscos que hi hagi.

“S’entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció adequada de
la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint, per a això, l’empresari, els
treballadors i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.”

Article 31.2 de l’LPRL

3.9 Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives

L’article 12 de l’LPRL assenyala que els empresaris i treballadors, mitjançant
les organitzacions que els representen, tindran participació en la planificació,
organització i control de la gestió relacionada amb les condicions de treball i
protecció de la seguretat i salut dels treballadors.

“La participació d’empresaris i treballadors, a través de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives en la planificació, programació, organització i control de la
gestió relacionada amb la millora de les condicions de treball i la protecció de la seguretat i
salut dels treballadors a la seva feina, és principi bàsic de la política de prevenció de riscos
laborals, que han de desenvolupar les administracions públiques competents dintre del seu
nivell territorial.”

Article 12 LPRL

Algunes de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives són:

• L’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), fundació autònoma
de caràcter tècnico-sindical promoguda per Comissions Obreres (CCOO)
amb l’objectiu general d’impulsar activitats de progrés social per a la millora
de les condicions de treball, la protecció del medi ambient i la promoció de
la salut dels traballadors i trabajadores a l’àmbit de l’Estat Espanyol.

• L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), és una eina
sindical per promoure, des de la Unió General de Treballadors (UGT) la
millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions
d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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4. Responsabilitats i responsables de l’acció preventiva

L’existència de diversos subjectes amb obligacions específiques dins de l’àmbit
preventiu genera una varietat de responsabilitats jurídiques en àmbits diferents
en què poden incórrer cadascun d’aquestes subjectes.

D’una banda, l’obligació genèrica de protecció per part de l’empresari pot
ocasionar, en cas d’incompliment, responsabilitats administratives, civils i penals.
D’una altra, l’incompliment de l’obligació de col·laboració del treballador amb
l’empresari en la prevenció li ocasionarà principalment responsabilitats en l’àmbit
laboral, a les quals també poden afegir-s’hi responsabilitats de tipus civil.

La responsabilitat en l’àmbit preventiu pot també fer-se extensiva a altres subjec-
tes obligats per la normativa preventiva: així, establirem les possibles responsa-
bilitats en què poden incórrer l’Administració pública, el treballador autònom, els
representats dels treballadors, el personal directiu o encarregats de l’empresa i
tècnics en prevenció de riscos laborals.

4.1 L’empresari com a principal responsable en matèria preventiva

L’especial rellevància de l’empresari com a principal obligat en l’àmbit de la
prevenció de riscos laborals, en tant que la normativa preventiva li atribueix
l’obligació genèrica de protecció, es trasllada també a l’àmbit de la responsabilitat,
i es configura com el principal responsable en matèria preventiva.

La pròpia llei reguladora bàsica (art. 42 LPRL) enumera les responsabilitats en
què pot incòrrer l’empresari que incompleix la normativa preventiva, i estableix
les que s’indiquen a continuació en els diferents àmbits:

• Responsabilitats administratives que es deriven del procediment sanciona-
dor.

• Responsabilitat penals.

• Responsabilitat civils pels danys i perjudicis que poden derivar-se de
l’incompliment de l’empresari.

• A aquestes s’afegeix, com una modalitat de responsabilitat administrativa:
Recàrrec de prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Obligació bàsica de
protecció

En compliment del deure de
protecció, l’empresari ha de
garantir la seguretat i la salut
dels treballadors al seu servei en
tots els aspectes relacionats amb
el treball.
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L’incompliment per part dels empresaris de les seves obligacions
en matèria de prevenció de riscos laborals dona lloc a responsabilitats
administratives, com també, si escau, a responsabilitats penals i civils pels
danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest incompliment (art. 42.1 de
l’LPRL).

Cadascuna d’aquestes responsabilitats té la seva pròpia naturalesa jurídica i el seu
marc normatiu propi:

• En l’àmbit penal, el Codi penal.

• En l’àmbit civil, el Codi civil.

• En l’àmbit administratiu, la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social.

• En l’àmbit de la Seguretat Social, la Llei General de la Seguretat Social.

4.1.1 Responsabilitat administrativa

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) assigna, a les administracions
públiques competents en matèria laboral, entre altres funcions “la vigilància i
control del compliment pels subjectes compresos en el seu àmbit d’aplicació de
la normativa de prevenció de riscos laborals, i (...) sancionaran les infraccions a
aquesta normativa” Art. 7.1 LPRL.

Així, el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost, aprova el text refòs de la
Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS, en endavant), que
regula en un apartat especific les responsabilitats empresarials en matèria laboral
i de prevenció de riscos laborals, regulant les infraccions en matèria de prevenció
de riscos laborals (arts. 11,12, i 13 LISOS), i fixant les responsbilitats i sancions
aplicables als incompliments (art. 39,40,41 i 42 LISOS).

L’empresari incorrerà en una responsabilitat administrativa quan cometi alguna
conducta infractora que estigui contemplada com a infracció administrativa en
aquest text. La responsabilitat administrativa en matèria de prevenció de riscos pot
donar lloc a sancions de diferent tipus, majoritàriament econòmiques, imposades
per l’Autoritat laboral. Aquestes sancions poden anar acompanyades de prohibici-
ons de contractar amb l’administració pública i altres sancions accessòries.

El sistema de responsabilitat administrativa que dissenya la normativa
preventiva té l’empresari com a centre exclusiu d’imputació.

Els trets generals de la responsabilitat administrativa en matèria de prevenció de
riscos són els següents:

• La responsabilitat derivada de la comissió de les infraccions lleus, greus i
molt greus previstes en els articles 11 a 13 de la LISOS podrà donar lloc
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a les sancions previstes a l’article 40.2 de la mateixa Llei (multes de fins
a 819.780 euros, en el seu grau màxim).Els incompliments per part del
treballador del deure de seguretat, seran considerats, si són de caràcter molt
greu, com a desobediència o transgressió de la bona fe contractual; causes
que l’Estatut dels treballadors considera, en el seu art. 54, incompliments
greus que poden ser sancionats amb l’acomiadament disciplinar.

• Els subjectes que poden incórrer en aquests tipus d’infracció són les
persones físiques o jurídiques que cometin una infracció tipificada com a
tal per la norma. Podem incloure, a més de l’empresari titular del centre de
treball, el treballador autònom, i promotors o propietaris de l’obra (article
2.8. LISOS).

Terminis de prescripció de les infraccions

La LISOS estableix els terminis de prescripció de les infraccions administratives
comeses pels empresaris en funció de la seva gravetat; així diferenciem:

• les infraccions lleus prescriuen al cap d’1 any de la comissió,

• les greus tenen un termini de prescripció de 3 anys i

• les molt greus de 5 anys.

D’altra banda, els terminis de prescripció poden interrompre’s per diferents
circumstàncies. La Inspecció de Treball, per exemple, pot demanar la interrupció.

Graus de les infraccions i tipus de sancions

La LISOS classifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus (articles 11,
12 i 13 respectivament), i en funció de la seva gravetat i en determina la sanció a
aplicar.

Les infraccions lleus poden ser de dos tipus: les que fan referència a l’incom-
pliment d’obligacions de seguretat i higiene, que no poden afectar directament la
salut i integritat física dels treballadors, i aquelles que suposen l’incompliment de
deures de comunicació o documentació de l’empresari de tipus lleu; així trobem:

• Falta de neteja del centre de treball de la qual no es derivi cap risc per a l
aintegritat física o salut dels treballadors (art. 11.1 LISOS).

• Falta de notificació a l’autoritat laboral dels accidents de treball ocorreguts
o de les malalties professionals declarades, quan sigui qualificades com a
lleus (art. 11.2 LISOS).

• No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura de l’empresa quan
aquesta no realitzi una activitat qualificada com a perillosa (art. 11.3
LISOS).
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Llegiu els articles 11, 12 i
13 de la LISOS, llei que

trobareu a la secció
“Adreçes d’interès” del
web d’aquest crèdit.

• Qualsevol incompliment de la normativa que no estigui qualificada com a
greu o molt greu (art 11.4 LISOS).

Les infraccions greus són molt més nombroses i poden dividir-se en dos grups:
els incompliments que afecten obligacions bàsiques en matèria de seguretat i
salut laboral (obligació d’integrar la prevenció de riscos laborals, no efectuar
avaluacions de riscos o controls periòdics de les condicions de treball...) i els
incompliments d’obligacions formals i documentals de caràcter greu (no notificar
accidents o malalties professionals greus, molt greus o mortals, no arxivar dades
relatives a les avaluacions de riscos...). Entre les infraccions greus (article 12 de
la LISOS) podem destacar:

• No portar a terme les avaluacions de riscos, les seves actualitzacions i
revisions dins dels termes marcats per la normativa.

• Incomplir l’obligació d’integrar la prevenció de riscos laborals mitjançant
l’aplicació d’un pla de prevenció.

• No realitzar els reconeixements mèdics procedents segons la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.

• Incomplir l’obligació de formar i informar els treballadors.

• Falta de notificació a l’autoritat laboral dels accidents de treball i malalties
professionals de tipus greu.

Les infraccions molt greus es poden classificar en tres grups: aquelles que
suposen incompliments de la normativa amb algun factor agreujant; les d’incom-
pliments que afecten deures empresarials especialment rellevants i les d’incom-
pliments comesos pels serveis de prevenció i les entitats auditores. Entre les
infraccions molt greus (article 13 de la LISOS) podem destacar:

• Incomplir el deure de confidencialitat en tot allò relacionat amb la vigilància
de la salut.

• No complir les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat
i salut dels treballadors menors d’edat.

• No observar les normes específiques en matèria de protecció de l’embaràs
i la lactància.

• No permetre que els treballadors paralitzin la seva activitat en els casos de
risc greu i imminent.

• No paralitzar o suspendre de forma immediata els treballs perillosos a
requeriment d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Superar els límits d’exposició als agents nocius que originin riscos de danys
per a la salut dels treballadors quan es tracti de riscos greus i imminents.
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Les sancions existents per les infraccions administratives poden imposarse en
diferents graus (mínim, mitjà i màxim) tenint en compte els criteris de graduació
de les sancions, establerts a l’article 39 de la LISOS i següents. Aquests criteris
són els que s’indiquen:

• Perillositat de les activitats desenvolupades a l’empresa o centre de treball.

• Permanència o temporalitat dels riscos inherents a les activitats anteriors.

• Gravetat dels danys produïts o potencials per l’absència o mancances de les
mesures preventives necessàries.

• Nombre de treballadors afectats.

• Mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l’empresari.

• Incompliments d’advertències o requeriments previs de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

• No seguiment de les propostes fetes pels serveis de prevenció, els delegats
de prevenció o el comitè de seguretat i salut per a la correcció de les
deficiències legals existents.

• Conducta general seguida per l’empresari referent al compliment estricte de
les normes en matèria de prevenció de riscos laborals.

En matèria de prevenció de riscos laborals hi ha diversos tipus de sancions. Les
sancions en forma econòmica (art. 40.2 LISOS), inclouen multes que poden
arribar a 601.012,10 euros, tal com s’indica a la taula 4.1.

Taula 4.1. Multes previstes segons la infracció

Infraccions Grau mínim Grau mitjà Grau màxim

Lleus 40 - 405 euros 406 - 815 euros 816 - 2.045 euros

Greus 2.046 - 8.195 euros 8.196 - 20.490 euros 20.491 - 40.985 euros

Molt greus 40.986 - 163.955 euros 163.956 - 409.890 euros 409.891 - 819.780 euros

Altres sancions accessòries

Dins de l’àmbit administratiu a la imposició d’una sanció pecuniària pot afegir-se
la imposició d’altres sancions accessòries, per part de l’autoritat laboral:

• El recàrrec de prestacions a la Seguretat Social previst a l’article 123
de la Llei general de la Seguretat Social és una mesura de valoració de la
responsabilitat de l’empresari. Segons aquest text legal, si un empresari
incompleix greument la normativa de seguretat i, com a conseqüència
d’aquest incompliment, es produeix un accident de treball o una malaltia
professional, les prestacions que rebi el treballador lesionat es podran
incrementar entre un 30 i un 50% i aquest recàrrec el pagarà l’empresari
i no podrà ser objecte de cap tipus d’assegurança. Aquesta responsabilitat
empresarial és compatible amb totes les altres.
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Delegat de prevenció

Recordeu que el delegat de
prevenció és un representant dels

treballadors especialitzat en
matèria de prevenció. És

designat pels i entre els
representants de personal.

• La Inspecció de Treball pot ordenar la paralització de l’activitat empresa-
rial si observa un risc greu per a la salut dels treballadors.

• El Govern de l’Estat o els òrgans de govern de les comunitats autònomes
poden imposar també la suspensió o el tancament del centre de treball
en situacions d’especial gravetat en matèria de seguretat i salut a la feina
(article 53, LPRL). Això sense perjudici del pagament als treballadors dels
salaris i indemnitzacions que els corresponguin.

• Pagament directe per part de l’empresari als treballadors lesionats en un
accident de treball.

• D’altra banda, l’article 54 de la Llei de prevenció de riscos professionals
estableix, també com a sanció, la limitació de la facultat de contractar
amb l’Administració per la comissió de delictes o per infraccions admi-
nistratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball, segons
el que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques.

Les actuacions d’Inspecció de treball

La normativa estableix diverses possibles actuacions de l’inspector de treball i
seguretat social en aquest àmbit. Així, tindrà potestat per :

• Requerir l’empresari per a que subsanir la deficiència observada en matèria
preventiva.

• Paralitzar l’activitat laboral

• Sancionar l’empresari infractor.

L’article 43 de l’LPRL estableix que quan Inspecció de Treball constati l’existèn-
cia d’una infracció de la normativa sobre prevenció de riscos professionals, ha
de formular un requeriment a l’empresari perquè arregli la deficiència observada
(fase d’esmena). Si aquesta deficiència genera una situació de risc greu i imminent,
es procedirà a ordenar la paralització dels treballs. Tot això s’estableix sense
perjudici que, a més a més, l’inspector de treball i seguretat social pugui proposar
sancions mitjançant una acta d’infracció.

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix que els requeriments hauran de
complir necessàriament els següents requisits formals:

• Es comunicaran per escrit a l’empresari indicant de forma clara les deficièn-
cies observades i el termini que se li dóna perquè pugui arreglar-les (període
d’esmena). La comunicació a l’empresari podrà formalitzar-se mitjançant
diligència en el Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• El requeriment s’haurà de comunicar als delegats de prevenció.
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En el cas que l’empresari incompleixi el requeriment formulat i continuïn persis-
tint els fets constitutius de la infracció, no és procedent sancionar el requeriment
en si mateix, sinó que s’haurà de seguir el següent procediment: l’inspector de
Treball i Seguretat, en el cas que no ho hagués fet inicialment, aixecarà acta per la
dita infracció. En aquest cas, l’incompliment previ del requeriment es considerarà
una circumstància agreujant en el moment de graduar la sanció proposada (article
39.3 LISOS).

“En les sancions per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, a efectes de la
seva graduació, es tindran en compte els següents criteris:

f) L’incompliment de les advertències o requeriments previs a què es refereix l’article 43 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.”

Article 39.3 LISOS

La norma preventiva bàsica estableix, en el seu art. 44, la possiblitat, per part de
l’inspector de treball, de paralitzar immediatament l’activitat del treball, quan
apreciï un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta
decisió l’haurà de comunitar a l’empresa responsable, als treballadors afectats, al
Comitè de Seguretat i Salut i delegats de prevencio o representants de personal si
aquests no existeixen.

Alhora, aquesta decisió serà recorrible per part de l’empresa davant de l’autoritat
laboral. Quan es subsanin les deficiències que han motivat la paralització
l’autoritat laboral o el propi empresari (comunicant-ho a la Inspecció de treball
i seguretat social) podran aixecar aquesta suspensió. El treballador tindrà dret a
percebre el pagament del salari o indemnitzacions que li corresponguin durant
aquest període de paralització de l’activitat.

Finalment, una darrera facultat de l’inspector, compatible amb les dues anteriors,
consistirà en sancionar l’empresari per l’incompliment. En aquest sentit, No
existeix un procediment sancionador específic en matèria de Seguretat i salut
laboral, sinó que s’haurà de seguir l’ordinari per a totes les infraccions i sancions
laborals que regula la LISOS en el capítol VIII. L’art. 52 d’aquest text legal
estableix els principals passos del procediment sancionador:

1. Pot iniciar-se el procediment sancionador d’ofici per part de la Inspecció de
treball i seguretat social, o per existència d’una denúncia.

2. Si l’inspector actuant entén que concòrre en l’actuació de l’empresa una
conducta sancionable, imposarà una sanció i en deixarà constància en l’acta
que notificarà a l’empresa sancionada.

3. Aquesta empresa dispondrà d’un termini de 15 dies per formular les
alegacions que cregui convenient en defensa del seu dret.

4. Poden practicar-se les diligències que es creguin necessàries per esclarir la
responsabilitat.

5. L’organ competent, Inspecció de treball, dictarà la resolució corresponent.
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Delicte de risc

El fet que un treballador es trobi
exposat a un perill greu per a la

seva vida, salut o integritat física
quan l’empresari no hagi facilitat
els mitjans de protecció als quals

està legalment obligat, encara
que no s’hagi produït lesió de

cap tipus, pot ser constitutiu de
responsabilitat penal (art. 316 i

317 Codi penal).

Norma penal en blanc

La norma que regula el delicte
contra la seguretat i salut en el
treball és “en blanc” perquè no

estableix directament quina és la
conducta castigada per la norma

penal, sinó que delega la
determinació o el seu resultat a

una altra norma jurídica, a la
qual es remet de forma expressa

o tàcita (normativa preventiva,
en aquest cas).

4.1.2 Responsabilitats i sancions penals

La norma penal indica que incorre en responsabilitat penal l’ocupador que comet
un delicte o delicte lleu tipificat en el Codi penal. Aquesta responsabilitat suposarà
la imposició d’una condemna en l’àmbit penal, que pot arribar fins i tot a ser
privativa de llibertat. A més, la sentència condemnatòria pot establir l’obligació
de compensar els danys causats a través d’una indemnització per danys i perjudicis.

El Codi penal considera que la vida i la salut dels treballadors són un bé jurídic
digne de protecció i que totes les persones que les posin en greu perill, ja sigui
de forma intencionada o per imprudència, són responsables penalment. En aquest
sentit, el Llibre II, títol XV del Codi penal (CP) de 1995 regula els “delictes contra
els drets dels treballadors”, en què incorpora en els articles 316 a 318 una nova
versió de delicte de risc.

Delicte contra els drets dels treballador en l’àmbit preventiu

Els qui amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi legalment
obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva activitat
amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin en perill greu la
seva vida, salut o integritat física, han de ser castigats amb les penes de presó de sis
mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos (art. 316).

Quan el delicte a què fa referència l’article anterior es cometi per imprudència greu, s’ha de
castigar amb la pena inferior en grau (art. 317).

El bé jurídic que protegeix el delicte tipificat en els articles 316 a 318 del
Codi penal és la seguretat –en el treball– de la vida, la salut i la integritat
física dels treballadors.

Els elements que configuren el delicte contra la seguretat i salut en el treball,
i per tant, que és necessari que es concorrin en uns fets perquè aquests siguin
considerats delictius són:

• Incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, no aplicant
les mesures preventives necessàries. Aquest incompliment pot fer referència
tant a l’LPRL, com a qualsevol altre text normatiu que la desenvolupi
i contingui normes relatives a l’aplicació de la normativa preventiva en
l’àmbit laboral.

• Creació d’una situació de perill greu i concret, per a la vida, salut o integritat
física dels treballadors.

• Relació entre la conducta de l’empresari infractora o omissiva, i la creació
de la situació de perill.

Perquè el fet pugui considerar-se delictiu, és necessari que l’obligat –empresari–
l’hagi realitzat amb la intenció de posar als seus treballadors en una situació de
perill greu (dol) o que la seva actuació constitueixi una imprudència greu. La
imprudència suposa generalment l’origen de la responsabilitat penal en matèria
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de prevenció de riscos i és determinada per una conducta negligent (caracteritzada
per manca de prudència).

Aquest seria el cas de la infracció del deure de tenir cura, la creació d’un
risc previsible i evitable o la conducta descuidada generadora d’un dany. La
qualificació de la imprudència com a greu o lleu rau, en cada cas, en la valoració
que realitzi el jutge en cada situació. Aquesta situació ve regulada per l’article 317
del Codi penal, que assenyala que quan el delicte es faci amb imprudència greu
serà castigat amb la pena inferior en grau.

Pel que fa a la pena que suposa la comissió d’aquest delicte, es diferencia el
grau de culpabilitat de l’empresari en la comissió del fet; diferenciant si hi ha
hagut intencionalitat expressa en la comissió dels fets delictius (dol), o simplement
s’han produït per una imprudència greu de qui estava obligat al compliment de la
normativa preventiva. La pena màxima en en el primer cas podrà anar de 6 mesos
a 3 anys de privació de llibertat, que es reduïria quan el delicte s’ha comès amb
imprudència greu per una pena no privativa de llibertat.

La jurisprudència considera que és possible l’aplicació d’aquest tipus penal encara
que hagi existit una conducta imprudent del treballador; en aquest sentit s’ha
consolidat el principi de protecció del treballador enfront de les seves pròpies
imprudències professionals.

A més a més del delicte de perill específic descrit, poden ser aplicables en aquesta
matèria en atenció al seu caràcter genèric, els següents tipus penals que apareixen
al Codi penal, per penalitzar els danys físics que puguin patir totes les persones en
general i que, també podrien ser aplicables als que poguessin patir els treballadors
en la seva salut o integritat física com a conseqüència del seu treball:

• Delicte d’homicidi per imprudència greu (article 142 del CP).

• Delicte de lesions per imprudència greu (article 152 del CP).

La responsabilitat penal dels administradors o encarregats del servei

L’art. 318 CP estableix que, les penes anteriors es poden imposar als administradors
de les persones jurídiques i resonsables del servei que, “coneixent (els fets) i poden t-ho
remeiar, no hagin adoptat mesures per fer-ho”. Així, aquests directius i responsables del
servei, podran incórrer, a més de la resta de responsabilitat que puguin fer-ho la resta de
treballadors, en responsabilitats en l’àmbit penal.

4.1.3 Responsabilitat civil

El tret essencial del concepte de responsabilitat civil rau en les indemnitzacions
per a la reparació de les conseqüències patides pel dany laboral per una actuació
imprudent o negligent. La responsabilitat civil establerta és més amplia que la
responsabilitat penal per imprudència o negligència. Això significa que hi ha casos
en què la conducta de l’empresari no mereix censura penal però, en canvi, sí que
és suficient per imposar l’obligació d’indemnitzar.

Incompliment del deure de
vigilància

La conducta de l’empresari
consistent en no exigir als
treballadors la utilització dels
equips de protecció individual
que els ha facilitat, o inutilitzar
altres mesures de seguretat
col·lectives, tot i constituir una
imprudència del treballador, no
exoneren l’empresari de
responsabilitat penal.
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Culpa extracontractual o
aquiliana

Conducta o actuació negligent de
la persona que provoca un dany.

Suposa l’omissió del deure
general de diligència que té tot el

món i que, a diferència de la
culpa contractual, no procedeix

d’un contracte, sinó que es
fonamenta en el principi general

de no causar danys als altres.

Hi ha tres tipus de responsabilitat civil: derivada de culpa contractual, extracon-
tractual i derivada d’una sentència penal.

En les casos de responsabilitat civil derivada de culpa contractual (article
1101 del Codi civil), es produeix una reclamació de danys i perjudicis a persones
amb les quals existeix un vincle contractual, per incompliment d’alguna de les
obligacions derivades del contracte.

S’ha de tenir en compte aquí que una de les obligacions de l’empresari és
proporcionar al treballador una adequada protecció dels riscos laborals i, a més
a més, la jurisprudència tendeix a establir que la culpa de l’empresari coexisteix
normalment amb la dels subordinats o col·laboradors (per no controlar-los de
forma adequada). Per aquest motiu la majoria de demandes per indemnitzacions
són per aquesta causa.

“Queden subjectes a la indemnització dels danys i perjudicis causats aquells que en el
compliment de les seves obligacions incorrin en dol, negligència o morositat (...)”

Article 1101 Codi civil

En els casos de responsabilitat civil extracontractual (articles 1902 i 1903 del
Codi civil), es produeix una reclamació per danys provocats per persones amb les
quals no existeix vincle contractual o, encara que existeixi aquest vincle, produïts
sense incompliment de cap obligació generada per contracte.

Aquesta responsabilitat té el seu origen en el deure de no generar cap tipus de dany
(no en el fet d’incomplir una obligació). Per aquesta via, per exemple, podria un
treballador exigir una indemnització a un company de feina. Fins i tot, el mateix
Codi civil estableix que l’empresari és responsable dels actes dels treballadors
encara que no existeixi responsabilitat penal ni fins i tot administrativa (això es
denomina culpa extracontractual).

“El qui per acció o omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat
a reparar el dany causat.”

Article 1902 Codi civil

“L’obligació que imposa l’article anterior és exigible no només per les accions o omissions
pròpies, si no pels d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre...ho són igualment els
amos o directors d’un establiment o empresa respecte als perjudicis causats pels seus
dependents en l’exercici de les seves funcions.”

Article 1903 Codi civil

Finsalment, en els casos de responsabilitat civil derivada d’una sentència penal,
segons la legislació espanyola, les persones que són responsables criminalment,
també ho són civilment.

En aquest sentit, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha establert, en reiterada
jurisprudència que es presumeix culposa (imprudent), tota acció generadora
d’un dany indemnitzable sense que sigui bastant per desvirtuar-la el fet d’haver
complert els reglaments escaients, ja que això no altera la responsabilitat de
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les persones que els compleixin quan les mesures de seguretat i garanties han
esdevinguts insuficients per evitar els resultats lesius.

4.1.4 Compatibilitat entre les diferents responsabilitats

La possible exigència de responsabilitats des de diferents ordres jurisdiccionals,
per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, es planteja amb
especial intensitat entre els àmbits administratiu i penal.

Els criteris aplicables per als casos de concurrència de responsabilitats adminis-
tratives i penals està regulat per l’article 3 de la LISOS. Aquest article assenyala
que:

• Poden ser sancionats els fets que no hagin estat sancionats penalment o
administrativament, en els casos en què existeixi identitat de subjecte, de
fets i de fonament. Segons això, no pot donar-se duplicitat de sancions
administratives i penals per a un mateix cas.

• En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de delicte
o falta, l’Administració passarà l’expedient a l’òrgan judicial competent
o al Ministeri Fiscal i no continuarà el procediment sancionador mentre
l’autoritat judicial dicti sentència o resolució que posi fi al procediment.

• Si no s’hagués estimat l’existència de delicte o falta, l’administració conti-
nuarà l’expedient sancionador d’acord amb els fets que els tribunals hagin
considerat provats.

L’article 3 de la LISOS estableix la impossibilitat que uns mateixos fets siguin
establerts per dues ordres punitives diferents (administrativa i penal), ja que
en aquest cas l’Administració ha de paralitzar l’expedient administratiu i passar
l’expedient a l’òrgan judicial competent o al Ministeri Fiscal.

Si es dicta sentència en ferm, i quan no s’hi hagi estimat l’existència de delicte,
l’Administració continuarà l’expedient sancionador d’acord amb els fets que els
tribunals hagin considerat provats. La condemna per delicte en sentència ferma
exclou la imposició de la sanció administrativa pels mateixos fets que hagin estat
considerats provats, sempre que existeixi, a més a més, identitat de subjecte i de
fonament (principi de non bis in idem).

Pel que fa a la concurrència de responsabilitats civil i administrativa, la
responsabilitat civil és compatible amb les responsabilitats exigibles en via
administrativa o en via penal; tal com indica l’article 42.3 LPRL.

“Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran
compatibles amb les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i de recàrrec de
prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per
l’òrgan competent, de conformitat amb la normativa reguladora d’aquest sistema.”

Article 42.3 LPRL

L’article 3 de la LISOS es
desenvolupa a l’article 5 del
RD 928/1998 de 14 de maig.

Una sentència en ferm no
és susceptible de posterior
recurs.

Principi de ’non bis in idem’

Segons el principi de non bis in
idem, una persona no pot ser
sancionada dues vegades (per via
administrativa i per via penal)
pel mateix fet.
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La prescripció de les faltes
laborals

El període de prescripció de les
faltes laborals, s’estableix en 10

dies per a les faltes lleus, 20 dies
les greus, i 60 dies les molt

greus,a partir de la data en què
l’empresa n’hagi tingut

coneixement, i en tot cas als 6
mesos d’haver-se comès. Passat
aquest període l’empresari ja no

podrà sancionar el treballador
per aquest incompliment. :::

4.2 Incompliment del deure de seguretat (per part del treballador)

El contracte de treball genera obligacions recíproques entre les dues parts
contratants, empresari i treballador. D’una banda el treballador té reconeguts els
drets laborals bàsics, recollit en l’art. 4 de l’ET, i per un altra, els deure laborals,
que estan inclosos en l’art. 5 del mateix text legal.

Deures laborals dels treballadors

Els treballadors tenen com a deures bàsics:

• a) Complir les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de
la bona fe i diligència.

• b) Observar les mesures de prevenció de riscos laborals que s’adoptin.

• c) Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular de la seva facultat
directiva.

• d) No concórrer amb l’activitat de l’empresa, en els termes que fixa aquesta Llei.

• e) Contribuir a la millora de la productivitat.

• f) Tots els que derivin, si s’escau, dels contractes de treball respecti.

Excepcionalment, en casos molt concrets, el treballador pot -legítimament- incomplir una
ordre de l’empresari; paralitzar l’activitat davant d’un risc greu i imminent, seria un d’aquests
casos.

L’empresari en la relació laboral ostenta el que s’anomena poder sancionador,
que és la facultat de sancionar el treballador quan hi hagi un incompliment
laboral per part d’aquest (tal com indica l’article 29.3 LPRL). La sanció que
l’empresari podrà imposar podrà ser de caràcter lleu, greu o molt greu, en funció
de la gravetat de l’incompliment i de com estigui establert en les disposicions
legals i el conveni col.lectiu aplicable.

“L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de
riscos (...) té la consideració d’incompliment laboral a l’efecte previst a l’article 58.1 de
l’Estatut dels treballadors (...)”.

Article 29.3 LPRL

La sanció que pot imposar l’empresari per incompliment del treballador pot ser l’a-
monestació verbal o escrita o el trasllat forcós, arribant fins i tot a l’acomiadament
disciplinari en aquells casos més greus.

Els incompliments per part del treballador del deure de seguretat, seran
considerats, si són de caràcter molt greu, com a desobediència o transgressió
de la bona fe contractual; causes que l’Estatut dels treballadors considera,
en el seu art. 54, incompliments greus que poden ser sancionats amb
l’acomiadament disciplinar.
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La prescripció de les faltes dels treballadors varia en funció de la seva gravetat.

La responsabilitat del personal directiu i encarregats

A més del supòsit específic de responsabilitat penal de l’art. 318Cp en què poden
incorrer administradors i encarregats, aquestes figures poden incorrer en la resta de
responsabilitats en què poden fer-ho la resta de treballadors “ordinaris” (disciplinària laboral,
civil). L’element diferencial serà que, a l’assumir un major volum de responsabilitats en
matèria preventiva, existirà un risc superior.

4.2.1 Incompliments d’altres subjectes, com l’administració o el
tècnic

Què ocorre quan l’incompliment és per causa de l’administració pública? Donat
que qui exerceix la potestad sancionadora administrativa és l’administració, no té
massa sentit que aquesta pugui sancionar-se a ella mateixa o pugui imposar multes
a una altra administració que defensa també l’interès general.

És per això que l’art. 45.1 LPRL i 42.4 LISOS estableixen que la correcció de les
infraccions preventives de les que en sigui responsable una administració pública
quedaran subjectes a un procediment especial, que no suposarà la imposició
de sancions economiques per a l’administració, sinó la depueració interna de
responsabilitats i la sanció, en tot cas, de les persones físiques responsables
d’aquests incompliments.

Procediment especial de mesures correctores a les administracions públiques

El Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i per
a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de
riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. Aquest text s’aplica a
l’Administració General de l’Estat i, subdidiàriament, a aquelles administracions que no
tinguin un text normatiu propi.

Aquest procedimint s’inicia a petició de l’òrgan competent de la inspecció de
treball que efectua un requeriment sobre les mesures a adoptar i el termini
d’execució, donant trasllat a la unitat administrativa inspeccionada, que haurà de
complir aquest requeriment en el termini establert.

Quan l’incompliment és per causa del tècnic en prevenció de riscos laborals,
les responsabilitats a què estarà subjecte aquest poden ser de diferent tipologia, i
vindran determinades pel vincle que tinguin amb l’empresa a la qual assessoren.
Així, aquests tècnics estaran sotmesos a responsabilitats penals en les mateixes
condicions que els empresaris, principalment pel delicte contra la seguretat dels
treballadors (art. 316 a 318 CP).

Altres responsabilitats penals del tècnic de prevenció

Els tècnics de prevenció se’ls pot imputar per la comissió d’altres tipus penals:

• Delicte de l’article 138 CP, que castiga l’homicidi dolós.

• Delicte de l’article 142 CP, que castiga el qui per imprudència greu causa la mort a algú.
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• Delicte de l’article 147 CP, que castiga aquell que causi una lesió a un altre.

Així mateix podran ser responsables civilment pels danys i perjudicis que hagin
causat. Tot i que habitualment, quan el tècnic treballi per una empresa subjecta
a una relació laboral, serà aquesta la que haurà de fer front a aquest tipus de
responsabilitat.

Per últim, els tècnics que siguin treballadors, estaran sotmesos a la responsabilitat
disciplinària laboral, i podran ser sancionats -i fins i tot acomiadats- en cas
d’incompliment de les ordres i instruccions de l’empresari.
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Introducció

En aquesta tercera unitat didàctica, “Estructura empresarial”, que té quatre nuclis
d’activitat, estudiarem quins tipus d’empresa tenim, com es pot dissenyar la
seva organització, les funcions de la direcció, els mètodes de gestió i com es
normalitzen les tasques que es fan per generar un producte o servei, que és, al cap
i a la fi, l’essència de qualsevol empresa i la seva aplicació en l’àmbit preventiu.

Schein (1980) defineix l’organització com la “coordinació racional d’activitats
d’un cert nombre de persones que intenten aconseguir una finalitat i uns objectius
comuns i explícits, mitjançant la divisió de les funcions del treball i a través de la
jerarquització de l’autoritat i la responsabilitat”.

La conseqüència lògica d’aquesta definició és que per arribar als objectius no n’hi
ha prou de disposar de força de treball, recursos naturals i instruments i mitjans
de producció. És necessari, a més a més, que algú s’encarregui de coordinar tots
aquests factors.

Per tant, i des d’aquesta perspectiva, podem dir que l’organització ha d’estar
dissenyada de manera que pugui assolir els seus objectius, per la qual cosa haurà
de tenir en compte quins són els fins per als quals ha estat creada, i implantar unes
normes d’actuació en l’aplicació dels processos de treball.

Hi haurà d’haver, a més, una coordinació d’esforços i responsabilitats mitjançant
la divisió del treball. L’autoritat i la responsabilitat estaran degudament definides
i jerarquitzades, i es planificaran les activitats i els objectius. No obstant això,
aquesta planificació serà un procés continu i permanent en la vida de l’organitza-
ció.

L’empresa, com a organització productiva o de prestació de serveis, ha d’estar
degudament estructurada per assolir els seus objectius aprofitant al màxim els seus
recursos. Per aconseguir aquesta optimització dels recursos, és necessari conèixer
i aplicar un seguit de principis de caràcter bàsic de direcció i gestió de l’empresa
que han demostrat la seva idoneïtat al llarg del temps i que han estat acceptats per
la doctrina d’administració de l’empresa.

El funcionament de l’empresa requereix que es desenvolupin una sèrie d’accions
i operacions concatenades entre elles per aconseguir un producte o la prestació
d’un servei. Aquestes activitats degudament agrupades són les que constitueixen
els processos operatius i els processos de gestió.

Per dur a terme qualsevol procés, s’ha d’establir el procediment més idoni, tenint
en compte que hi haurà diverses maneres de realitzar-lo. És convenient conèixer
la teoria que defineix l’elaboració, divulgació i seguiment dels procediments i les
diverses maneres de representació gràfica.

En el primer apartat, “L’empresa”, veurem la definició d’empresa, com podem
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classificar les empreses segons diferents criteris i les diferents formes jurídiques
que poden adoptar.

En el segon apartat, “L’organització de l’empresa”, analitzarem les formes
d’organitzar una empresa estudiant els diferents enfocaments que han sorgit al
llarg de la història i els que actualment existeixen a les empreses. Veurem què és
la cultura empresarial i com les empreses es poden relacionar amb el seu entorn.
Finalment, veurem les diferents maneres d’organitzar-se que poden utilitzar les
empreses.

En el tercer apartat, “Processos de producció de béns i serveis”, veurem els
processos i procediments de treball que tenen les empreses i la manera de
normalitzar-los i documentar-los i algunes eines informàtiques per fer-ho.

Finalment, en el quart apartat, “Elaboració de procediments preventius”, es
plasmaran els continguts treballats en els apartats anteriors en l’àmbit preventiu,
elaborant els corresponents procediments preventius.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Interpretar les funcions, les relacions i els fluxos d’informació que reben i
emeten els departaments de l’empresa amb competències en prevenció de
riscos, els representants laborals, la resta de departaments de l’empresa i els
organismes i entitats relacionats amb la seguretat i la prevenció de riscos, a
partir d’organigrames d’empresa i normativa en matèria de prevenció.

2. Diferenciar els processos de producció de béns i serveis, segons els tipus de
riscos que poden originar, els materials i les substàncies que hi intervenen i
els equips i les instal·lacions que s’utilitzen.

3. Interrelacionar els processos de producció de béns i serveis, els factors
de risc presents, els sistemes de prevenció, els dispositius de control, els
elements de seguretat i protecció i les normatives de prevenció i seguretat.

4. Elaborar procediments preventius, integrant la prevenció en els processos
productius.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

La producció és la quantitat
total de productes fabricats
per unitat de temps (dia,
mes, any...).

1. L’empresa

Des dels primers temps de la humanitat, l’home ha hagut d’aplicar un esforç
físic i mental a la natura per assolir uns resultats que servien per satisfer tota
una sèrie de necessitats cada vegada més complexes. Aquests resultats depenien,
fonamentalment, del nivell de tecnificació assolit en cada moment (no és igual,
per exemple, caçar amb arc i fletxes que caçar amb arma de foc) i del grau
d’organització que tingués el grup o la societat (no és igual caçar individualment
que caçar en grup, en què hi ha una distribució de tasques i una coordinació dels
esforços). Els resultats d’aquest esforç humà depenen, bàsicament, de dos pilars
clau: la tecnologia i l’organització.

Des del seu origen, l’home s’ha
organitzat per realitzar el treball.

La tecnologia és el conjunt de coneixements teòrics i pràctics que, degudament
organitzats, tenen com a objectiu resoldre alguna necessitat humana de caràcter
material. Si es combinen o s’utilitzen els factors teòrics i pràctics de la tecnologia
de diferent manera per produir el mateix producte, llavors, es produeix un canvi
de tecnologia. La tecnologia ha evolucionat al llarg de la història, però la gran
transformació tecnològica en la producció de béns es va produir amb el naixement
de la Revolució Industrial, gràcies a l’aplicació de la força del vapor com a font
d’energia i l’aparició de màquines cada vegada més complexes.

Actualment, el nivell tecnològic aconseguit és de tal magnitud que ha comportat
l’aparició de noves formes de treball -treball a domicili, treball en equip amb
connexions en xarxes-, l’augment de feines de control i vigilància de les màquines
automàtiques, el gran desenvolupament del sector terciari en països del nostre
entorn... En aquests últims anys, hi ha hagut una gran quantitat d’avenços: des-
cobriment de noves formes d’energia, desenvolupament de les telecomunicacions,
descobriments genètics i de nous materials...

Per altra banda, l’ésser humà, des del seu origen, ha treballat col·lectivament
agrupant i coordinant esforços. Això ja comporta una organització del treball.
Resulta obvi, dir que l’organització comporta automàticament una assignació de
tasques específiques per a cada treballador i una coordinació d’aquestes.

Com a primera aproximació, podem entendre una organització com l’esforç
coordinat de diverses persones amb la finalitat d’assolir un objectiu comú.

Ens trobem davant d’un principi present en totes les organitzacions humanes: el
principi de la divisió del treball.

“Totes les coses es produiran en nombre més gran i més fàcilment quan cadascú, d’acord
amb les seves aptituds i en el temps convenient, es dediqui a un únic treball i estigui
dispensat de tots els altres.”

Plató, La República (s. IV a. C.).
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La productivitat de cada
treballador és igual a la

producció obtinguda
dividida pel nombre de

treballadors.

Els béns intermedis poden
ser tant matèries primeres

com productes
semielaborats.

Aquesta divisió implica una funció integradora que assegura que cada individu
dins d’un grup treballi per aconseguir el mateix objectiu.

La descripció que va fer Jean Perronet, a finals del segle XVII, de com una empresa
va augmentar vertiginosament la seva producció en assignar a cada treballador
una tasca específica, va influir decisivament en l’economista Adam Smith perquè
declarés indispensable la divisió del treball per augmentar la producció.

Descripció d’una empresa segons Jean Perronet

En una fàbrica de Normandia la producció artesanal (manual) d’agulles per obrer i dia
no arriba a 20 unitats. Si el conjunt de totes les feines que es fan es divideixen en 18
operacions diferents -estirar el fil de metall, adreçar-lo, tallar-lo, afilar-lo...-, i s’assignen d’1
a 3 operacions a cada operari, veurem que en una fàbrica amb 10 treballadors s’arriben
a produir 48.000 agulles al dia. Treballant de forma individual, aquests 10 obrers haurien
fabricat un màxim de 200 unitats al dia.

Observeu, en la descripció anterior, l’augment tan considerable de la producció i de la
productivitat:

• La producció diària abans de la reestructuració és de 200 unitats.

• La productivitat diària de la mà d’obra abans de la reestructuració és 20 unitats.

• La producció diària després de la reestructuració és de 48.000 unitats.

• La productivitat diària de la mà d’obra desprès de la reestructuració és de 4.800 unitats.

L’empresa pren les decisions sobre la utilització de factors de la producció per
obtenir els béns i serveis que ofereix. Aquesta activitat econòmica de producció
consisteix en la transformació de béns intermedis en productes elaborats, mit-
jançant l’ocupació de factors productius (bàsicament treball i capital), i sota la
direcció i responsabilitat de l’empresari. L’empresa és una entitat:

• integrada pel capital i el treball com a factors de producció,

• dedicada a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis,

• amb fins lucratius, generalment i

• amb una responsabilitat determinada segons la forma jurídica.

A més a més, per desenvolupar la seva activitat ha de disposar d’una tecnologia
que especifiqui els tipus de factors productius que necessita i com es combinen. No
obstant això, per assolir aquests objectius, l’empresa ha d’adoptar una organització
i forma jurídica que li permeti realitzar contractes, captar recursos financers si no
en té, i exercir els seus drets sobre els béns que produeix.

L’empresa és la unitat econòmica de producció encarregada de combinar els
factors o recursos productius -treball, capital i recursos naturalsper produir
béns i serveis que després es venen en el mercat.
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1.1 Elements de l’empresa

L’empresa és l’instrument universalment emprat per produir i posar a les mans del
consumidor la major part dels béns i serveis de l’economia. Donat un objectiu o
objectius prioritaris, cal definir la manera d’aconseguirlos i adequar els mitjans
disponibles al resultat esperat. Totes les empreses adopten una sèrie d’elements
comuns entre els quals podem distingir el factor humà. El factor humà o recursos
humans que col·laboren en l’empresa està constituït per tot el personal que presta
els seus serveis. Aquest personal està format per l’empresari i els treballadors:

• L’empresari: és la persona que aporta el capital i realitza, al mateix temps,
les funcions pròpies de la direcció com ara organitzar, planificar, controlar,
i assumir riscos. No obstant això, no sempre coincideixen la figura de
l’empresari i la del propietari.

• Els treballadors estan sota el control i direcció de l’empresari amb la
finalitat de desenvolupar una activitat econòmica. Entre treballadors i
empresari, hi ha una vincle que es denomina relació laboral, definit en
l’article 1.1 del Reial decret 1/1995, de 24 de març.

L’empresari és tota persona física o jurídica, pública o privada, que
controla i dirigeix el procés econòmic, i pren les decisions necessàries
per al bon funcionament de l’empresa. Alhora, els treballadors són el
conjunt de persones que presten els seus serveis en l’empresa a canvi d’una
compensació econòmica.

1.2 Classificació de les empreses

Podem adoptar diferents criteris per classificar les empreses segons el sector d’ac-
tivitat en què desenvolupen les seves operacions, la seva grandària, la procedència
del capital invertit en l’empresa o la forma jurídica que adoptin (taula 1.1):

Taula 1.1. Classificació de les empreses

Criteri de classificació Tipus d’empresa Criteri de classificació Tipus d’empresa

Sector d’activitat • Del sector primari
• Del sector secundari
• Del sector terciari

Grandària • Microempresa
• Petita
• Mitjana
• Gran

Procedència del capital • Privada
• Pública
• Mixta

Forma jurídica • Empresa individual
• Societat

Aquests són els tipus d’empreses segons diferents criteris de classificació
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1.2.1 Empreses segons el sector d’activitat

El sector d’activitat com a criteri de classificació d’empreses és utilitzat en
els estudis econòmics i financers en general, i consisteix en l’agrupació de les
empreses considerant les operacions que realitzen amb els béns i la classe de
productes finals que posen en el mercat. Seguint aquest criteri, aquestes es poden
classificar en tres grans sectors d’activitat (vegeu la figura 1.1):

• Empreses del sector primari. Comprenen les activitats lligades directa-
ment a l’obtenció de recursos naturals. En aquest grup, es poden incloure
les empreses extractives. Aquestes empreses prenen els recursos esmentats
i els posen a la disposició dels consumidors.

• Empreses del sector secundari. En aquest sector s’enquadren les empreses
que realitzen qualsevol activitat de transformació de productes obtinguts del
sector primari, i fabriquen nous productes.

• Empreses del sector terciari. Aquest grup comprèn les empreses l’activitat
de les quals és la prestació de serveis.

Figura 1.1. Classificació de les empreses segons el
sector d’activitat

Alguns economistes, com per exemple Zoltan Kenessey (The primary, secondary
and quaternary secors of econocmy, 2012) han dividit aquest últim sector en
d’altres, distingint com a sector quaternari al format per les empreses pro-
ductores d’informació i coneixement perquè es dediquin a la investigació, el
desenvolupament i la innovació.

Exemples d’empreses segons el sector

1. Sector primari: empreses extractives, és a dir, empreses mineres, agrícoles, ramaderes i
pesqueres.

2. Sector secundari: empreses de construcció, siderometal·lúrgiques, conserves, automoció.

3. Sector terciari: empreses comercials dedicades a la compravenda, companyies
d’assegurances, hospitals, sanitat...

4. Sector quaternari: empreses d’educació, organitzacions centrades en la investigació,
laboratoris de recerca...
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1.2.2 Empreses segons la seva grandària

Tradicionalment, les empreses es classifiquen segons la seva mida en petites,
mitjanes i grans. Concretament a les petites i mitjanes empreses les denominem
pimes; també hem d’incloure en aquesta classificació un quart tipus d’empreses:
les microempreses.

En aquest sentit, la Llei 5/2015, de foment del finançament empresarial, assenyala
que una microempresa és aquella que té menys de deu treballadors i un volum
de facturació anual inferior a dos milions d’euros o un actiu total inferior a dos
milions d’euros; una petita empresa és la que té un màxim de 49 treballadors
i un volum de facturació o total d’actiu inferior a deu milions d’euros; i les
mitjanes empreses són les que tenen menys de 250 treballadors i un volum de
facturació inferior a cinquanta milions d’euros o un actiu menor a 43 milions
d’euros. Finalment, les grans empreses són aquelles que sobrepassen aquests
paràmetres.

Exemples d’empreses segons la grandària

1. Microempreses: empreses com consultories o gabinets assessors amb menys de deu
treballadors.

2. Petites: empreses com comercials distribuïdores de productes, agències de publicitat d’àmbit
local o provincial...

3. Mitjanes: empreses d’elaboració de productes congelats, dedicades al reciclatge...

4. Grans: empreses nacionals o multinacionals com grans magatzems, companyies fabricants
de productes de neteja...

1.2.3 Empreses segons la procedència del capital

El criteri de la procedència de capital depèn del fet que la procedència del capital
correspongui a un particular (persona natural o jurídica) o bé a l’Estat, directa o
indirectament. Així, podem distingir entre les empreses següents (vegeu la figura
1.2):

• Empresa privada. És una empresa en què el titular o empresari és un
subjecte particular. Aquest subjecte pot ser un individu o un grup, una
persona física o una persona jurídica. El característic d’aquestes empreses
és que reben la seva personalitat del dret privat (civil o mercantil).

• Empresa pública. Una empresa pública és una organització el capital de
la qual és propietat de l’Estat (govern central, autoritats estatals o locals,
o altres empreses públiques) i està sota la seva autoritat. El control que
exerceix l’Estat inclou, almenys, el dret de designar els comandaments
superiors i de formular les decisions crítiques de política.
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• Empresa mixta. És una empresa en la qual la propietat del capital està
compartida entre l’Estat i els inversors privats.

Figura 1.2. Classificació de les empreses segons la
procedència del capital

Motivacions de l’empresa pública

Els objectius de les empreses públiques són múltiples. Mentre que les inversions privades
es realitzen únicament amb la finalitat d’obtenir com més beneficis millor, l’Estat es pot
veure forçat a invertir en operacions que no interessen el sector privat, ja que les inversions
són d’una gran magnitud.

A més a més, l’Estat pot invertir quan els projectes tenen llargs períodes de gestació, o
quan hi ha un clima incert per a la inversió i el sector privat busca garanties absolutes, o
simplement quan es comprova que els beneficis sobre la inversió són massa baixos i, per
tant, poc atractius per al sector privat.

1.2.4 Les empreses segons la forma jurídica

L’empresari pot adoptar diferents formes jurídiques que d’acord amb la legislació
vigent. Podem distingir dos grans grups: les empreses individuals i les societats
(vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Classificació de les empreses segons l’elecció de la forma jurídica

Article 35 CC

L’article 35 del Codi de comerç indica que són persones jurídiques:
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La legislació aplicable està
regulada en el Codi de
comerç.

• Les corporacions, associacions i fundacions d’interès públic reconegudes per la llei.

La seva personalitat comença des de l’instant mateix que, conformement a dret, haguessin
quedat vàlidament constituïdes.

• Les associacions d’interès particular, siguin civils, mercantils o industrials, a les quals la llei
concedeix personalitat pròpia, independentment de la de cadascun dels associats.

1.3 Les empreses individuals

L’empresa individual és una organització de capital i treball encaminada a
la producció de béns o serveis per al mercat, exercida per una persona en nom
propi, o per mitjà d’un representant, i que exerceix una activitat constitutiva
d’empresa.

D’acord amb la nostra legislació, poden ser empresaris les persones següents:

• Qualsevol persona major d’edat, amb lliure disposició dels seus béns.

• Els menors d’edat emancipats que tinguin lliure disposició dels seus béns.

• Els menors d’edat en circumstàncies especials, sempre que tinguin la lliure
disposició dels seus béns mitjançant els seus representants legals.

L’empresari individual exerceix unes activitats econòmiques de les quals, com a
titular de l’empresa, és responsable. Per això, no hi ha separació entre el patrimoni
de l’empresa i el patrimoni personal de l’empresari, és a dir, l’empresari respondrà
amb tot el seu patrimoni present i futur de les obligacions que contregui. I la
inscripció en el Registre Mercantil és una decisió voluntària. Podeu veure un
resum de les característiques a la taula 1.2.

Taula 1.2. Característiques de l’empresari in-
dividual

Nombre de socis Un

Responsabilitat Il·limitada

Capital mínim No n’hi ha

Capital desemborsat Des del seu origen
totalment desemborsat

Constitució DNI. Inscripció voluntària
en el Registre Mercantil

Òrgans directius El titular

1.4 Les societats

En el cas d’una societat, dues o més persones decideixen posar, en fons comuns,
treball o recursos econòmics, amb la finalitat d’obtenir un lucre. Les societats es
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poden classificar en tres grans grups: mercantils (SM), les cooperatives (Coop.)
i no mercantils (SNM).

La constitució d’una societat és una alternativa a l’empresari individual, ja que el
suposa una sèrie d’avantatges econòmics: com que li permet separar el patrimoni
personal del patrimoni empresarial, la societat adoptarà una personalitat jurídica
independent que, segons el tipus, representarà una major facilitat per transmetre
el capital de la societat. Si es pensa en les grans acumulacions de capital amb què
han de treballar les empreses en l’actualitat, tot això es un avantatge.

Legislació principal de les societats de capital

• Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
societats de capital al qual s’incorpora el contingut de la secció 4a del títol I del llibre II del
Codi de comerç de 1885, relativa a les societats comanditàries per accions.

• Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de societats anònimes.

• Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada

• El contingut del títol X de la Llei 24/1988, de 28 de juliol del mercat de valors, relatiu a les
societats anònimes cotitzades.

1.4.1 Societats mercantils (SM)

El Codi de comerç no dona una definició de “societat mercantil”, però defineix el
contracte de companyia de la següent manera:

“Dues o més persones s’obliguen a posar en fons comú béns, indústria o alguna d’aquestes
coses per obtenir un lucre, i serà mercantil qualsevol que fos la seva classe, sempre que
s’hagi constituït amb arranjament a les disposicions de l’esmentat codi.”

Codi de comerç

Podem dir que seran mercantils les societats que adoptin una de les formes
previstes en el Codi de comerç o en les lleis especials. És a dir, podem considerar
societats mercantils les que hagin estat constituïdes d’acord amb qualsevol tipus
de regulació en les lleis mercantils. Seran les següents:

• Societats col·lectives (SC)

• Societat comanditària (S. Com.)

• Societat de responsabilitat limitada (SL)

• Societat limitada nova empresa (SLNE)

• Societat anònima (SA)

• Societats laborals (SAL/SLL)
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Societats col·lectives (SC)

La societat col·lectiva és la manera més senzilla de constituir-se com a
societat mercantil, tant pel que fa a la constitució com a l’administració i
comptabilitat. En aquestes societats, el caràcter de soci és intransmissible.
La personalitat del soci és l’avantatge principal. L’activitat de la societat ha
de ser necessàriament mercantil. No hi ha possibilitat de transmissió de la
qualitat de soci sense el consentiment dels altres.

A les societats col·lectives els socis participen dels beneficis de la manera que
s’hagi establert; l’habitual és en proporció a les aportacions respectives. En
general, les principals característiques de la societat col·lectiva són les següents
(vegeu-ne un resum a la taula 1.3):

• La societat col·lectiva haurà de portar el nom de tots els seus socis, d’alguns,
o d’un sol. En els dos últims casos, s’ha d’afegir i cia. al nom de
la societat, i sempre s’hauran d’afegir les abreviatures SC o les paraules
societat col·lectiva.

• La responsabilitat és personal, il·limitada i solidària de tots els socis per als
deutes que puguin considerar-se deutes de la societat. Aquesta norma no
pot ser alterada per pacte dels socis, i tots els socis poden participar en la
gestió social.

• Mentre que tot soci és en principi administrador de la societat, no tots la
poden representar, sinó únicament els que han estat autoritzats per usar la
signatura social.

Taula 1.3. Característiques de la societat col·lectiva

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’ha d’afegir i cia.i
SRC

Mínim de socis Dos de dues classes: industrials i col·lectius

Responsabilitat Socis col·lectius, il·limitada Socis industrials, limitada

Capital mínim No n’hi ha. El necessari per les primeres despeses

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil

Òrgans rectors Administrador (un soci, més o tots en conjunt)

Transmissibilitat Dificultat per a la transmissió de la condició de soci

Pel que fa a les classes de socis d’una societat col·lectiva, aquests poden ser:

• Socis industrials. Els socis industrials solament aporten treball personal,
no poden participar en la gestió de la societat, excepte pacte en contra. En
cas que el contracte social guardi silenci, al soci industrial se li assignaran
beneficis iguals que al soci capitalista de menor participació. No participen



Gestió de la prevenció 18 Estructura empresarial

en les pèrdues, excepte pacte exprés, segons el que estableix el Codi de
comerç.

• Socis col·lectius. Els socis capitalistes aporten treball i capital, gestionen la
societat, i participen en els guanys.

Exemple d’escriptura d’una societat col·lectiva

L’escriptura de la societat haurà de contenir els següents punts:

• Nom i cognoms dels socis.

• Raó social.

• Dades personals dels socis a qui s’encomani la gestió de la societat i l’ús de la signatura
social.

• Capital que cada soci aporti en diner efectiu i, si no és en diner, valor que es dóna a les
aportacions.

• Durada de la societat.

• Quantitats que s’assignen anualment als socis gestors per a les seves despeses particulars.

Societat comanditària (S. Com.)

Les societats comanditàries es caracteritzen per tenir dues classes de socis:

• Socis col·lectius. Els socis col·lectius són els encarregats de l’administració,
i responen solidàriament dels deutes de la societat. El nombre mínim de
socis col·lectius és d’un, i pot ser una persona física o jurídica. Els socis
col·lectius responen solidàriament dels deutes socials. Són els que aporten,
a la societat, capital i treball. S’encarreguen de gestionar i administrar la
societat. Els socis col·lectius queden obligats personalment i solidàriament
als deutes de la societat. Pel que fa a la seva responsabilitat, és solidària i
il·limitada.

• Socis comanditaris. Són els socis capitalistes, no tenen responsabilitat i
participen en l’organització de la societat per mitjà de la Junta General de
manera similar als accionistes de la societat anònima. Aquest socis no poden
examinar l’estat i situació de l’administració social. No s’encarreguen de
la gestió de la societat. Només poden examinar l’administració social en
les èpoques i circumstàncies prescrites en el contracte de constitució de la
societat. Si no estiguessin prescrites, al final de l’any, podran examinar el
balanç i els documents necessaris per comprovar les operacions.

La societat comanditària és una forma intermèdia entre les societats
personalistes i les capitalistes, en la qual la característica essencial és
l’existència de dos tipus de socis: els socis col·lectius i els socis comanditaris.
A més, podem distingir dos tipus de societats comanditàries: simple i per
accions.
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SRL, legislació vigent

Pel que fa a les societats de
responsabilitat limitada la
legislació vigent és la Llei
2/1995, de 23 de març, de
societats de responsabilitat
limitada, i la Llei 19/1989, de 25
de juliol, de reforma parcial i
adaptació de la legislació
mercantil a les directives de la
CEE en matèria de societats.

La societat comanditària simple és una societat personalista que exerceix una
activitat mercantil. La denominació social és de caràcter subjectiu i està formada
pel nom dels socis col·lectius o per una part d’ells. En aquest últim cas, s’ha
d’afegir i companyia al nom, i en tots els casos, les paraules societat en comandita
o la seva abreviatura S. en C. o S. Com.

No s’exigeix cap capital mínim per a la constitució de la societat comanditària
simple. Els socis col·lectius responen il·limitadament, i els socis comanditaris
limitadament, dels deutes de la societat. Es constituirà mitjançant una escriptura
pública, que haurà de ser inscrita en el Registre Mercantil. Amb la inscripció
adquirirà la seva personalitat jurídica.

Només els socis col·lectius poden gestionar i administrar la societat, si els socis
comanditaris ho fessin, respondrien de manera il·limitada dels deutes i pèrdues
socials.

Per altra banda, una societat comanditària per accions és una societat el capital
de la qual està dividit en accions. Es formarà per les aportacions dels socis, un
dels quals, almenys, s’encarregarà de l’administració de la societat i respondrà
personalment dels deutes socials com a soci col·lectiu, mentre que els altres no
tindran aquesta responsabilitat.

En qualsevol cas, la societat comanditària és una societat de capital, i el seu el
règim és similar al de la societat anònima. A la taula 1.4 podeu veure les seves
característiques més signinficatives:

Taula 1.4. Característiques de la societat comanditària

Denominació Diferent de la d’altres societats, amb el nom dels
socis col·lectius afegint societat en comandita (SC).

Mínim de socis Dues classes: col·lectius i comanditaris.

Responsabilitat • Socis col·lectius: il·limitada.
• Socis comanditaris: limitada.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Transmissibilitat Simple. Per accions.

Societat de responsabilitat limitada (SL)

Societat de responsabilitat limitada és una societat que té caràcter mercantil
independentment del seu objecte. La seva denominació no podrà ser idèntica a
la d’altres societats, i amb el nom haurà de figurar la indicació de societat de
responsabilitat limitada o societat limitada, o les seves sigles SRL o SL.
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La societat de responsabilitat limitada és una societat mercantil amb
un capital no inferior a 3.005,06 euros, totalment desemborsat, i dividit
en participacions acumulables i indivisibles que no es poden incorporar
a títols negociables ni denominar-se accions. Els socis estan exempts de
responsabilitat personal pels deutes socials.

D’altra banda, la societat respon amb tot el seu patrimoni, el soci només arrisca
l’import de la seva aportació. I la transmissió de les participacions de la societat
és lliure entre els socis i els seus cònjuges, i també entre els seus ascendents
i descendents. Podeu veure les principals característiques de la societat de
responsabilitat limitada a la taula 1.5.

Taula 1.5. Característiques de la societat limitada

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’afegeix “SL”.

Mínim de socis Un. Societat de responsabilitat limitada unipersonal.

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 3.005,06 euros.

Representació Participacions.

Capital desemborsat Totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Òrgans rectors Junta General. Administrador únic (Consell Adm.
poques vegades).

Pel que fa a la seva constitució i inscripció, la societat es constituirà mitjançant
escriptura pública, que s’haurà d’inscriure en el Registre Mercantil. Amb la
inscripció en el Registre Mercantil, la societat adquirirà personalitat jurídica. La
condició de soci en les societats de responsabilitat limitada, depèn de la tinença
de participacions. La participació és una de les parts en què es divideix el capital
social. Les participacions socials són acumulables i indivisibles.

En una societat limitada poden haver-hi els següents òrgans de govern:

• Junta General. Els socis, reunits en la Junta General, decidiran per majoria
els assumptes que exposi la Junta. Els acords socials s’adoptaran per
majoria de vots vàlidament emesos, sempre que representin, almenys, 1/3
dels vots corresponents a les participacions socials en què es divideixi el
capital social.

• Administradors. L’administració de la societat es podrà confiar a un admi-
nistrador únic, a diversos administradors que actuïn solidàriament, o a un
consell d’administració. Tot acord de modificació de la manera d’organitzar
l’administració de la societat implica la modificació dels estatuts, i es
consignarà en escriptura pública i s’inscriurà en el Registre Mercantil.
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La legislació vigent sobre
societat limitada nova
empresa és la Llei 7/2003,
d’1 d’abril, de la societat
limitada nova empresa.

Societat limitada nova empresa (SLNE)

La reforma en la legislació mercantil té com a objectiu estimular la creació
d’empreses, permetent constituir entitats mercantils de petita dimensió de
manera ràpida i senzilla. El nou tipus social es denomina societat limitada
nova empresa, i a ella es poden acollir microempreses i autònoms que,
gràcies a la simplificació dels tràmits, podran constituir-se emplenant un
formulari únic.

La Llei 7/2003 de societat limitada nova empresa (SLNE) obre la possibilitat de
crear societats en un dia, mitjançant un document únic electrònic i amb una sola
compareixença davant el notari, el qual inscriurà l’escriptura de constitució en
el Registre Mercantil corresponent al domicili social mitjançant l’ús de la seva
signatura electrònica, sense necessitat d’acudir a cap oficina de l’Administració.

Taula 1.6. Característiques de la societat limitada nova empresa

Denominació Diferent de la d’altres societats. S’ha d’afegir SLNE.

Mínim de socis Un. societat de responsabilitat limitada unipersonal.

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 3.012 euros.

Representació Participacions.

Capital desemborsat Totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil

Quant als requisits per adoptar la societat limitada nova empresa, la llei estableix
que només en podran ser socis les persones físiques, sense superar el nombre de
cinc en el moment de la constitució. Si l’empresa està formada per un sol soci,
aquest no podrà ser soci únic d’una altra societat limitada nova empresa.

D’altra banda, la denominació social estarà formada pel nom i dos cognoms d’un
dels socis fundadors, seguit d’un codi alfanumèric que permeti la identificació
de la societat d’una manera única i inequívoca. I pel que fa al capital social,
no haurà de ser inferior a 3.012 euros ni més gran de 120.202 euros i, en tot
cas, la xifra del capital mínim indicat només podrà ser desemborsada mitjançant
aportacions dineràries. A més, en la denominació de la companyia, haurà de
figurar necessàriament laindicació societat limitada nova empresa o la seva sigla
SLNE.
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SA, legislació aplicable

La legislació vigent sobre la
societat anònima està regulada

en el Codi de comerç, en el Reial
decret 1564/1989, en el Reial
decret 1597/1989, en la Llei
19/1989 i en la Llei 2/1995.

Serà d’aplicació a la
societat anònima

unipersonal el disposat en
el Capítol XI de la Llei de

societats de responsabilitat
limitada (RCL 1995, 953).

Societat anònima (SA)

La societat anònima, independentment del seu objecte, tindrà caràcter
mercantil. El capital està dividit en accions, i el mínim exigit per a la
seva constitució és de 60.101,21 euros, i la responsabilitat dels socis està
limitada per l’aportació que realitzen, per això els socis no responen dels
deutes socials amb el seu patrimoni personal.

La denominació és lliure, però no podrà ser idèntica a la d’altres societats inscrites,
i amb el nom haurà de figurar la indicació de societat anònima o SA. Entre les seves
característiques, tenim que són societats capitalistes i tenen caràcter mercantil, en
las quals no importa la identitat dels socis, sinó solament l’aportació realitzada a
l’empresa.

A banda, el capital de la societat està dividit en accions i haurà d’estar totalment
subscrit i desemborsat almenys en una quarta part, és a dir, en un 25%. Els socis
de la societat anònima no respondran amb el seu patrimoni personal dels deutes
socials. Podeu veure les principals característiques de la societat anònima a la
taula 1.7.

Taula 1.7. Característiques de la societat anònima

Denominació Única, afegint SA.

Mínim de socis Un (societat anònima unipersonal).

Responsabilitat Limitada.

Capital mínim 60.101,21 euros. Totalment subscrit i desemborsat
en un 25%.

Representació Accions.

Constitució Escriptura i estatuts. Inscripció en el Registre
Mercantil.

Òrgans rectors Junta General i administrador o Consell
d’Administració.

Transmissibilitat Facilitat en la transmissió de la condició de soci.

Pel que fa la seva constitució i inscripció, la societat anònima haurà de constituir-
se mitjançant escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil, en el termini
de dos mesos des del seu atorgament. Mitjançant la inscripció en el Registre
Mercantil, la societat adquirirà personalitat jurídica pròpia. La seva constitució
es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Les aportacions a la societat anònima podran ser dineràries i no dineràries. En
els estatuts de la societat, es podran establir prestacions diferents de les aportacions
de capital, sense que puguin integrar el capital de la societat. Les aportacions
patrimonials de béns o drets seran susceptibles de valoració econòmica.

Per a les aportacions no dineràries, independentment de la seva naturalesa,
s’exigeix un informe elaborat per un o diversos experts independents, designats
pel registrador mercantil, en què s’incorporin com a annex el valor, contingut,
naturalesa i procediment pel qual s’han efectuat les aportacions. Aquest informe
s’unirà a l’escriptura.
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Regulació de les SAL/SLL

Es fa per mitjà de les normes
següents: Llei 4/1997, de 24 de
març, Llei 19/1987, Reial decret
567/1995, Reial decret
2114/1998.

Pel que fa a les accions, cada acció confereix al seu titular la condició de soci i,
amb ella, el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni
que resulti de la liquidació, i també al dret de subscripció preferent en l’emissió
de noves accions. La condició d’accionista implica, a més, el dret de participació
en els beneficis. Aquesta participació es denomina dividend.

L’accionista també adquireix el dret d’assistir i de ser informat, i el dret de compra
preferent de noves accions en cas d’ampliació de la societat. Les accions estaran
representades per títols que podran ser nominatius, al portador o sense vot.

En una societat anònima hi poden haver els següents òrgans de govern:

• Junta General. Els accionistes constituïts en junta decidiran per majoria els
assumptes propis de la competència de la Junta. És a dir, per prendre acords,
els socis s’han de constituir en junta necessàriament. Tots els socis queden
sotmesos als acords de la junta general. Sempre s’aixecarà acta de la junta,
i els administradors poden requerir la presència del notari. Els accionistes
podran exercir el dret d’assistència i vot en les juntes per ells mateixos o per
mitjà de representant.

• Administradors. Les funcions dels administradors són les de gestió i
representació de la societat. Per ser administrador no s’exigeix la qualitat
d’accionista, tret que els estatuts ho requereixin. El nomenament dels
administradors i la determinació del seu nombre, quan els estatuts establei-
xin solament el màxim i el mínim, correspon a la Junta General, la qual
podrà, a més, en defecte de disposició estatutària, fixar les garanties que els
administradors haurien de prestar o rellevar-los d’aquesta prestació.

• Consell d’Administració. Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels
membres del Consell concurrents a la sessió, que haurà de ser convocada
pel president o pel que faci les seves funcions. Quan l’administració es
confiï conjuntament a més de dues persones, aquestes constituiran el Consell
d’Administració. Per tant, el nombre d’administradors en cas de Consell
no serà inferior a tres persones. Els membres del Consell d’Administració
s’elegiran per votació.

Societats laborals (SAL/SLL)

“Els poders públics han de promoure eficaçment les diverses formes de participació a
l’empresa i han de fomentar, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives.
També han d’establir els mitjans que facilitin l’accés dels treballadors a la propietat dels
mitjans de producció”

Constitució espanyola, article 129.2.

Les societats laborals anònimes (SAL) o de responsabilitat limitada (SLL) són
aquelles en les quals la majoria del capital social és propietat dels treballadors
que prestin serveis retribuïts en forma personal i directa, i on la relació establerta
ho és per temps indefinit; és sota aquestes circumstàncias que podran obtenir la
qualificació de societat laboral. En aquestes, a més, els socis només respondran
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dels deutes socials fins al límit de les seves aportacions. A la taula ?? en podeu
veure les característiques principals.

La finalitat de les societats laboral és aconseguir nous mètodes de creació
d’ocupació, fomentant la participació dels treballadors en l’empresa, d’acord
amb el mandat recollit en l’article 129.2 de la Constitució. Per altra banda,
les societats laborals són societats mercantils; en la denominació de la
societat haurien de figurar la indicació societat anònima laboral (SAL) o
societat de responsabilitat limitada laboral (SLL), segons convingui.

Taula 1.8. Característiques de les societats laborals

Denominació Diferent de la d’altres societats, afegint SAL o SLL.

Mínim de socis Tres (classes: capitalistes i treballadors).

Responsabilitat Limitada.

Incentius Fiscals i laborals.

Capital mínim SAL: 60.101,26 euros. SLL: 3.005,06 euros.

Representació SAL: accions SLL: participacions socials.

Capital desemborsat SAL: totalment subscrit i desemborsat en un 25%.
SLL: totalment subscrit i desemborsat.

Constitució Escriptura i estatuts. Qualificació. Inscripció en el
Registre Mercantil i el de Societats Laborals.

Òrgans rectors Junta General, administrador únic o Consell Rector.

Transmissibilitat Dret d’adquisició preferent.

A les societats laborals, el capital social estarà dividit en accions nominatives o en
participacions socials. El seu funcionament es regula, en general, per l’establert
en les lleis de societats anònimes i societats de responsabilitat limitada. I diu el
següent:

• El capital social mínim per constituir una societat laboral és de 3.005,06
euros si es tracta d’una societat limitada laboral. El capital social estarà
dividit en participacions socials i haurà d’estar desemborsat totalment en el
moment de la constitució de la societat.

• Si es tracta d’una societat anònima laboral, el capital mínim és de 60.101,21
euros, estarà dividit en accions nominatives i haurà d’estar desemborsat
almenys en un 25% en el moment de la constitució.

En una societat laboral, hi poden haver tres tipus de membres:

• Socis treballadors. Són propietaris, almenys, del 51% del capital de la
societat, i hi estan vinculats mitjançant un contracte indefinit i a jornada
completa.

• Socis no treballadors. Són propietaris d’accions o participacions, però
no estan vinculats a l’empresa mitjançant una relació laboral. Poden ser
persones físiques o jurídiques.
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• Treballadors assalariats. En les societats laborals hi poden haver, sense
adquirir la condició de soci, treballadors assalariats per temps indefinit, que
no tinguin subscrites i desemborsades accions /participacions socials de la
societat.

Pel que fa a la constitució de la societat laboral, aquesta haurà de constituir-se
mitjançant escriptura pública i inscriure’s en el Registre Mercantil. Des que quedi
inscrita tindrà personalitat jurídica pròpia.

Les societats laborals, a més de les reserves legals o estatutàries que
corresponguin, estan obligades a constituir un fons especial de reserva dotat
amb el 10% dels beneficis líquids de cada exercici. Només es podrà destinar
a la compensació de pèrdues en cas que no hi hagi altres reserves disponibles
suficients per a aquest fi.

Són causes de pèrdua de la condició de societat laboral el fet que els treballadors
amb contracte indefinit treballin més del 15% d’hores respecte a les hores
treballades per socis treballadors (25% si no són menys de 25 socis). També el
fet que algun soci excedeixi la seva participació en més d’una tercera part del
capital social, o la falta de dotació, la dotació insuficient o l’aplicació indeguda
del fons especial de reserva.

Els òrgans de govern de les societats laborals són els següents:

• Junta General. És l’òrgan suprem de la societat, i els accionistes s’hi
reuneixen per adoptar acords sobre temes de la societat. Hi ha dues classes
de juntes, ordinària i extraordinària

• Consell d’Administració. Hi ha Consell d’Administració quan l’adminis-
tració de la societat es confia conjuntament a més de dues persones. Els
membres seran elegits per la Junta General per votació. S’encarreguen de
gestionar la societat.

1.4.2 Societat cooperativa catalana (Coop.)

Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i sota els principis de
lliure adhesió i baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica,
que associen persones físiques o jurídiques que tenen necessitats o interessos
socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i
social dels seus components i de l’entorn comunitari, realitzant una activitat
empresarial de base col·lectiva.

El servei mutu i l’aportació pecuniària dels seus membres permeten complir
una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i repartir els resultats
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Regulació de las Coop.
catalanes

Es basa en les normes següents:
Llei del Parlament de Catalunya

18/2002, de 5 de juliol, de
cooperatives, i el Decret

203/2003, d’1 d’agost, que
regula l’estructura i el

funcionament del Registre G. de
cooperatives de Catalunya.

econòmics als socis una vegada atesos els fons comunitaris, en funció de l’activitat
cooperativitzadaque realitzen.

La denominació d’una societat cooperativa és lliure, però no podrà ser idèntica a
la d’una altra societat cooperativa, i amb el nom haurà de figurar la indicació de
societat cooperativa catalana o la seva sigla SCC o abreviatura S. coop. c., i el
règim de responsabilitat dels socis, que pot ser de responsabilitat il·limitada (SCC
iltada) o limitada (SCCL). En tota la documentació, s’han d’incloure les dades
d’inscripció en el registre.

Les principals característiques de les societats cooperatives són les següents
(vegeu la taula 1.9):

• El capital d’una cooperativa és variable, i pot augmentar o disminuir segons
el nombre de socis. Els socis no respondran personalment dels deutes
socials.

• La societat cooperativa no pot dependre de cap organització política, religi-
osa o sindicat, únicament poden ser associats els que hi treballin.

Taula 1.9. Característiques de la societat cooperativa catalana

Denominació Diferent de les altres societats, afegint S. coop. c. o
SCC.

Mínim de socis Coop. de 1r grau: 3 socis. Coop. de 2n grau: 2 socis
(un dels quals ha de ser persona jurídica).

Responsabilitat Limitada.

Incentius Fiscals i laborals.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Representació del capital Títols nominatius.
Llibretes de participació.

Per altra banda, les cooperatives es classifiquen en dos grups o classes:

• Les cooperatives de primer grau, on cada soci tindrà dret a un vot, amb
independència de la seva aportació.

• Les cooperatives de segon grau, on els estatuts podran establir un sistema
de vot múltiple, proporcional al nombre de socis de cada cooperativa o en
funció de la participació de la cooperativa de primer grau en les activitats
de la de grau superior.

Article 92. Classificació (Llei 18/2002, de 5 de juliol)

Les cooperatives de primer grau es classifiquen segons les classes següents:

1. agràries

2. marítimes, fluvials i lacustres

3. d’assegurances

4. de consumidors i usuaris
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5. de crèdit

6. d’ensenyament

7. d’habitatges

8. sanitàries

9. de serveis

10. de treball associat

11. mixtes

Pel que fa a la naturalesa dels socis, dependrà si la cooperativa és de primer o de
segon grau:

• En les cooperatives de primer grau, poden ser sòcies les persones físiques i
jurídiques, públiques o privades, sempre que l’objecte social d’aquestes no
sigui incompatible amb el de la cooperativa ni amb els principis cooperatius.

• En les cooperatives de segon o ulterior grau, poden ser sòcies les societats
cooperatives i altres entitats socials.

Podem distingir quatre òrgans de govern de la societat cooperativa; amb les seves
competències corresponents:

• L’Assemblea General. L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió
de la voluntat social i la constitueix la reunió dels socis per deliberar i
prendre acords. L’Assemblea General pot debatre i decidir sobre qualsevol
matèria de la cooperativa que no hagi estat atribuïda expressament a un altre
òrgan social. Té competències per a la modificació dels estatuts i l’aprovació
o modificació, si escau, dels reglaments del seu règim interior.

• El Consell Rector. El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de
la societat que gestiona l’empresa i exerceix, quan és convenient, el control
permanent i directe de la gestió de la direcció. Té competència per establir
les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per
l’Assemblea General.

• Els interventors de comptes. L’Assemblea General ha de triar, d’entre
els socis, d’un a tres interventors de comptes i, si ho regulen els estatuts,
les persones suplents. Si la persona o persones nomenades no tenen els
coneixements idonis per a l’exercici del càrrec, l’Assemblea General ha
d’autoritzar el seu assessorament extern a càrrec dels fons de la cooperativa.

• El Comitè de Recursos. Si els estatuts ho preveuen, es constituirà el Comitè
de Recursos, que tramitarà i resoldrà els recursos contra les sancions als
socis, i assumirà altres funcions que els estatuts determinin.
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1.4.3 Societats no mercantils (SNM)

L’empresari individual es pot associar col·lectivament mitjançant societats civils
i comunitat de béns. Aquestes formes d’associació es regulen en el Codi civil i no
donen lloc a diferent personalitat de la dels seus socis. Distingim entre dos tipus:
les comunitats de béns i les societats civils.

Hi ha comunitat de béns quan la propietat d’una cosa o un dret pertany proindivís
a diverses persones. La seva regulació es troba en el Codi civil, en els articles 392
al 406. Les principals característiques de la comunitat de béns són les següents
(vegeu la taula 1.10):

• Les comunitats de béns es regiran pel Codi civil, i el seu objecte pot ser la
posada en comú d’un patrimoni per crear una empresa i repartir les pèrdues
i guanys. La denominació de la comunitat no està regulada, per això podrà
adoptar qualsevol nom, acompanyat de les paraules comunitat debéns o CB.

• No hi ha exigència d’una aportació mínima obligatòria a la comunitat.
Pel que fa responsabilitat, els comuners respondran enfront de tercers de
manera il·limitada.

• Es constituirà mitjançant escriptura pública quan s’aportin béns immobles.
No té personalitat jurídica pròpia, i les participacions corresponents als
comuners es presumiran iguals mentre no es provi el contrari. Cada
comuner participarà en les pèrdues i guanys en proporció a les seves
respectives quotes de participació.

Taula 1.10. Característiques de la comunitat de béns

Capacitat jurídica No té personalitat jurídica pròpia, tret d’excepcions.

Denominació Lliure, amb CB.

Mínim de socis Dos. Industrials.

Responsabilitat Il·limitada.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.

Constitució Si no hi ha béns immobles ni drets reals, cap
formalitat.

Òrgans rectors Administradors: tots els comuners. Particular.

Transmissibilitat Universal.

Per la seva banda, la societat civil és un contracte personalíssim, basat en la
confiança. El Codi civil estableix que la societat civil es podrà constituir en
qualsevol forma, tret que s’hi aportin béns immobles o drets reals; en aquest cas,
serà necessària l’escriptura pública.
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Responsabilitat il·limitada
vol dir que els socis
responen amb tot el seu
patrimoni personal present i
futur.

La responsabilitat solidària
implica que els creditors
puguin requerir el pagament
de tots els deutes de
qualsevol dels socis de la
societat.

“La societat civil és un contracte pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en
comuns diners, béns o indústria, amb ànim de partir els guanys entre ells.”

Article 1665 CC.

Les principals característiques de les societats civils són les següents (vegeu la
taula 1.11):

• La denominació de la societat civil privada és lliure, seguida de societat
civil privada o bé SCP.

• En la societat civil, la responsabilitat és personal, il·limitada, subsidiària i
mancomunada. És a dir, la societat respon amb tot el seu capital enfront dels
deutes socials, i si no se’n pot fer càrrec, responen els socis per la quota que
els correspongui. No obstant això, si els pactes entre socis no són públics,
la responsabilitat que es genera és solidària.

• La responsabilitat mancomunada implica que un tercer només pot demanar
al soci la part corresponent segons el pacte o aportació social sobre el deute
de la societat.

Taula 1.11. Característiques de la societat civil

Capacitat jurídica No té personalitat jurídica pròpia.

Denominació Lliure, amb SC.

Mínim de socis Dos.

Responsabilitat Il·limitada, mancomunada y subsidiària.

Capital mínim El necessari per a les primeres despeses.

Capital desemborsat Des del seu origen totalment desemborsat.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

2. L’organització de l’empresa

Les organitzacions són entitats socials integrades per persones que treballen
conjuntament i que es troben estructurades en divisions de treball per arribar a
un objectiu comú. A la figura 2.1 podeu veure un esquema que resumeix el paper
d’una organització.

Figura 2.1. Estructura funcional d’una organització

Els factors clau d’una organització són els següents:

• Objectius explicitats i comuns.

• Agrupació de persones.

• Estructura d’empresa que permeti la divisió del treball i la presència
d’autoritat.

• Activitats planificades i coordinades.

L’organització implica l’establiment del marc fonamental en què haurà d’operar
el grup social, ja que estableix la disposició i correlació de les funcions, jerarquies i
activitats, necessàries per assolir els objectius. En aquest sentit, podem considerar
dos aspectes molt importants en una organització:

• Part formal. Es pot identificar amb els elements visibles, susceptibles de
ser representats, modelats amb l’ús de diverses tècniques, com organigra-
mes, manuals, procediments, documentació de sistemes...

• Part informal. L’estructura informal respon a les necessitats de l’individu
que pertany a l’empresa. Es pot identificar amb el que no es veu, no està
escrit, el que no està representat en els models formals. Es dóna molta
importància a les relacions de poder, els interessos personals dels individus
i els interessos grupals, les imatges, el llenguatge, les relacions d’amistat, i
tots els atributs connectats amb la cultura de l’organització.
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Autors clàssics

Els principals autors de
l’enfocament clàssic són M.

Weber, F. Winslow Taylor, H.
Fayol, Ch. Mooney, Reilly, L.

Urwick i L. Gülick.

Així mateix, tota organització, en funció de la seva missió i objectius, i d’acord
amb determinats factors com el context, la tecnologia que empra en les seves
activitats, les seves dimensions... decidirà la forma particular de la seva estructura.
L’elecció d’una forma o una altra definirà la filosofia per la qual optarà el disseny
organitzacional, que es materialitzarà a través del seu disseny institucional, dins
del qual els seus participants veuran condicionats els seus comportaments.

Podem considerar l’organització com un conjunt d’elements ordenats per
a la consecució d’un fi: un ens organitzat que disposa de recursos com el
capital, el coneixement, les persones i la tecnologia, i que combinats per
l’organització produiran uns béns i serveis.

2.1 El disseny organitzacional: evolució en el transcurs del temps

L’organització empresarial, així com
els mètodes de treball, han

evolucionat des de la Revolució
Industrial.

Podem identificar quatre etapes en l’evolució del disseny organitzacional al llarg
de la història:

1. Enfocament clàssic

2. Escola de les relacions humanes (o del comportament)

3. Enfocament neoclàssic

4. Escola “japonesa”

Tot i que en els últims anys han aparegut nous enfocaments a causa de les noves
necessitats empresarials conseqüència dels múltiples canvis i avenços tecnològics
i econòmics que comporta el sistema capitalista i la globalització a escala mundial.

2.1.1 Enfocament clàssic

Hem d’esmentar dos tractadistes que han fet aportacions decisives en l’organitza-
ció del treball. Ens referim a l’escocès Adam Smith i al nordamericà Frederic W.
Taylor. El primer va escriure una obra clàssica titulada La riquesa de les nacions.
Aquesta obra és fonamental per entendre les regles econòmiques que regeixen la
producció. El segon va publicar, al començament del segle XX, Els principis de la
gestió científica, obra clau per entendre les idees de l’organització de la producció,
i que s’han conegut universalment amb el nom d’organització científica del treball.
La idea bàsica que contenen és la divisió del treball.

L’essència del missatge de Taylor és que les lleis científiques ens indiquen allò que
un home pot produir cada dia, i que és funció de la direcció descobrir i utilitzar
aquestes lleis en l’aplicació dels sistemes productius.
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Max Weber (1864-1920)

Economista, polític i sociòleg
alemany considerat un dels
fundadors de l’estudi modern,
antipositivista, de la sociologia i
l’administració pública. Els seus
treballs més importants es
relacionen amb la sociologia, el
govern i l’economia. La seva
obra més important reconeguda
és L’ètica protestant i l’esperit
del capitalisme.

Taylor, en la sepultura del qual
consta: “El pare de l’administració
científica”.

La producció a Ford

El principi de la divisió del treball té una importància fonamental en el concepte de
l’organització i producció en sèrie.

Aquest sistema es va posar en pràctica, per primera vegada, a la fàbrica de cotxes Ford
l’any 1903. El primer cotxe del món produït en sèrie va ser el “Ford T”, l’any 1908. Amb la
cadena de muntatge és va reduir el temps per muntar un motor de 12 h 28 min a 5 h 50
min, és a dir, es va trigar menys de la meitat del temps.

Els primers autors sobre administració buscaven “el millor camí”, una sèrie de
principis per crear una estructura organitzacional que funcionés bé en totes les
situacions. Frederick Taylor, Henri Fayol i Max Weber van ser els principals
contribuents del denominat enfocament clàssic per dissenyar organitzacions.

La teoríia clàssica de Frederick Taylor, Henri Fayol i Max Weber, defensava
que les organitzacions més eficients i eficaces tenien una estructura
jeràrquica en la qual els membres de l’organització, en les seves accions,
eren guiats per un sentiment d’obligació en l’organització i per una sèrie de
regles i reglaments racionals.
Segons Weber, quan aquestes organitzacions s’havien desenvolupat
plenament, es caracteritzaven per l’especialització de tasques, els
nomenaments per mèrits, l’oferta d’oportunitats perquè els seus membres
fessin carrera. Weber va denominar burocràcia la rutina en les activitats i
un clima impersonal i racional, en l’organització.

Weber lloava la burocràcia perquè establia regles per prendre decisions, una cade-
na de comandament clara i la promoció de les persones d’acord amb la capacitat i
l’experiència, en lloc del favoritisme o el capritx. A més a més, admirava que
la burocràcia especifiqués, amb claredat, l’autoritat i la responsabilitat la qual
cosa, en la seva opinió, facilitava l’avaluació dels resultats i la seva recompensa.
Tant ell com altres autors clàssics, a més dels seus contemporanis, van viure una
època en què aquest enfocament per dissenyar organitzacions es fonamentava en
el precedent dels serveis civils del govern. El terme burocràcia no sempre ha
tingut la connotació negativa moderna, és a dir, d’un marc per a l’activitat lenta,
ineficient i sense imaginació de les organitzacions.

2.1.2 L’escola de les relacions humanes (o del comportament)

Les reaccions negatives dels treballadors enfront dels sistemes clàssics d’orga-
nització van fer néixer l’escola de comportament humà, coneguda també com
l’escola de les relacions humanes, que va atorgar més importància a l’home. Els
factors que influeixen per elevar la moral dels treballadors són els aspectes de tipus
afectiu i social, com ser escoltats per la gerència o com formar part del grup de
treballadors. El tipus de supervisió és vital per a la diferència. El punt de vista de
“l’home màquina” de l’enginyeria és substituït pel de l’home que mereix un tracte
de justícia i dignitat, la qual cosa demostra la necessitat de millorar les relacions
humanes a través de l’aplicació dels principis de l’escola de comportament humà.
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Autors "humanistes"

Els principals autors de l’escola
de relacions humanes són E.

Mayo, F. Roethlisberg, W.
Dickson, K. Lewin, A. Maslow,

F. Herzberg, V. Vroom, D.
MacGregor i R. Likert.

Autors neoclàssics

Els principals autors de
l’enfocament neoclàssic són Th.

Levitt, Peter F. Drucker, A.
Chandler, H. Koontz, O. Gelinié,
J. Juran, W. Demig i Ph. Crosby.

Aportacions de Mintzberg

H. Mintzberg ha realitzat un
rigorós estudi sobre la naturalesa

del treball directiu, les
estructures organitzacionals i el

poder dintre de les
organitzacions.

Durant aquesta època, es va produir una innovació en el camp de l’administració
d’empreses a causa de les novetats de la psicologia aplicada. Aquestes novetats
s’encaminen a promoure i facilitar la transformació de les organitzacions, enfoca-
des tant com un punt de vista com una tecnologia. Aquestes novetats van portar
el que es va denominar desenvolupament organitzacional.

Els procediments i tècniques pertinents comprenen una sèrie de conceptes
predominantment humanístics que fan que la política d’aquesta escola
sigui posar èmfasi en la comunicació, descentralització, participació,
motivació i lideratge.

Les aportacions realitzades per Elton Mayo sobre la conducta i la motivació dels
treballadors han estats transcendents. Estableix la importància de les relacions
informals del treballadors; afirma que, als treballadors, no solament els motiven
els diners i que qualsevol canvi en l’organització els pot influir.

“Podem comprar el temps d’un home i el seu treball, però no podem comprar la seva lleialtat,
el seu entusiasme i la seva iniciativa. Aquestes coses hem de guanyar-nos-les.”

Elton Mayo

Aquests conceptes d’orientació humanista conceben l’organització com un mitjà
perquè els individus trobin estímul en el seu treball, per formar-se, per millorar
i ser molt més amos d’ells mateixos del que els era possible amb els sistemes
burocràtics tradicionals.

2.1.3 Enfocament neoclàssic

L’escola neoclàssica representa un intent d’organització del treball entre
els sistemes clàssics d’organització i l’escola de les relacions humanes.
L’escola es va centrar en la dimensió formal, i va continuar amb la cerca
d’eficiència, mitjançant tècniques complementàries o suplementàries de les
llegades pels precursors, deixant de banda aspectes informals com conducta
i comportament.

Precisament en aquesta dimensió formal, el que va passar (després de la Segona
Guerra Mundial) va transformar les organitzacions, la qual cosa va obligar els
investigadors a estudiar maneres d’adaptació i modernització de les tècniques
tradicionals d’eficiència i racionalització.

La seva finalitat era adaptar i ajustar els esquemes clàssics a les noves exigències
del context sense modificar substancialment els models clàssics. D’aquesta
manera, els autors d’aquesta escola van buscar satisfer les necessitats següents:

• Adequació de les tècniques d’eficiència als canvis tecnològics.
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Toyotisme

El model japonès va ser
desenvolupat principalment al
Japó i posat en marxa per la
fàbrica d’automòbils japonesa
Toyota, d’aquí que aquest estil
també es denomini toyotisme.

• Adequació de les tècniques d’eficiència als nous sistemes automàtics.

• Adequació dels procediments i principis de direcció a la major quantitat de
membres i de fins de les organitzacions.

• Formulació de principis d’estructura i control que possibilitin la direcció de
les organitzacions.

• Formulació de principis de departamentalització i d’autoritat funcional per
atendre els múltiples fins organitzacionals.

2.1.4 Escola "japonesa”

L’estil japonès és bàsicament l’estil clàssic, però amb un caire cultural japonès.
S’ha d’entendre com un sistema de producció flexible que busca aconseguir un
treball ben fet i millorar en tot el possible. La particularitat d’aquest sistema
d’organització és el que es coneix com el just in time (“just a temps”), amb el
qual s’aconsegueix reduir l’emmagatzematge de les matèries primeres i altres
productes, ja que només es produeix allò que es necessita.

L’estil japonès es caracteritza per organitzar els treballadors en grups de
treball amb accés a la informació sobre el treball de l’empresa. Aquest
sistema aplica mètodes de motivació als treballadors per augmentar-ne
el rendiment. A més a més, com és un sistema flexible pot aconseguir
l’adaptació dels canvis que es produeixen en l’entorn.

2.1.5 Nous enfocaments

En els darrers anys s’han produït grans canvis en els sistemes d’organització
empresarial. Els enfocaments tradicionals han quedat obsolets i no donen resposta
a les noves necessitats de les empreses en un nou entorn més complex en el qual
la inestabilitat és habitual i l’avantatge competitiu és molt important.

A banda d’aquests nous enfocaments també cal fer esment que factors com la
globalització i les noves tecnologies fan que cada cop sigui més comú trobar
organitzacions empresarials que amb un ordinador i accés a internet realitzen
projectes amb la participació de persones arreu del món.

En aquest cas, més que d’escoles o teories parlarem de noves maneres d’organitzar-
se:

• L’empresa xarxa: aquesta manera d’organitzar una empresa resulta molt
flexible i molt oberta i s’utilitza en els casos en què les empreses presenten
una forta externalització de les seves tasques. Existirà un nucli principal
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o “organització mare” que realitzarà una part de les activitats, i la resta
s’hauran segregat per mitjà de diferents tipus d’acords o pactes amb altres
empreses. Per tant, es donarà una forta descentralització, autonomia
funcional i interconnexió entre els diferents agents, amb l’ús intensiu de
les tecnologies de la informació i la comunicació.

• Organització en trèvol: aquest model organitzatiu cerca una gran con-
centració de les activitats però amb molta flexibilitat per adaptar-se als
entorns dinàmics i canviants del mercat actual. Actualment, és un dels
models que la majoria d’empreses multinacionals estan adoptant i implica
adoptar diferents principis i elements organitzatius a diferents tipus de
treballadors. Amb l’objectiu, per part de les empreses, de reduir els costos
fixos, es fan contractacions temporals i subcontractacions. Això implicarà
que l’organització de l’empresa quedi dividida en tres grups:

1. Nucli de treballadors professionals: configuraran l’estructura per-
manent de l’empresa. Està format pels directius i els treballadors
professionals que executen la part fonamental de l’organització.

2. Treball flexible: estarà desenvolupat per treballadors contractats tem-
poralment i a temps parcial que fan operacions repetitives o tasques
de recolzament al nucli de treballadors professionals. De tota manera,
formaran part de l’organització.

3. Subcontractats: l’empresa realitzarà una subcontractació per desenvo-
lupar aquelles tasques o processos que tot i que són necessaris per a
ella no l’interessa realitzar-los pels seus propis mitjans.

• Organització intel·ligent: està basada en la capacitat de les persones per
aprendre contínuament. L’empresa apostarà per la formació contínua, el
reciclatge i la qualificació a tots els nivells, aprofitant tant els coneixements
i experiències que es produeixen a la mateixa empresa, com els de l’exterior.
D’aquesta manera es podrà dur a terme una bona presa de decisions i
creixeran les possibilitats d’expansió de l’empresa.

2.2 Nivells de l’organització

Les organitzacions es caracteritzen per una diferenciació de poder, és a dir, per
una jerarquització de l’autoritat. Totes les organitzacions s’enfronten a una sèrie
de decisions, i aquestes s’han d’atribuir als diferents nivells jeràrquics depenent de
la seva funció. Quan parlem de nivell organitzacional fem referència bàsicament
a tres nivells (vegeu la figura 2.2 i la taula 2.1):
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Figura 2.2. Els tres nivells de
l’organització

1. Nivell institucional o alta direcció: és on es defineixen els principals
objectius i estratègies, i es prenen decisions a llarg termini, com les
inversions, les polítiques a seguir per l’empresa, la decisió d’entrar en borsa
o fusionar-se amb altres empreses... És el nivell que es relaciona amb
l’ambient exterior de l’organització. El comitè executiu o comitè de direcció
és el responsable de les decisions estratègiques de l’empresa. El nivell
institucional també és denominat vèrtex estratègic.

2. Nivell intermedi: la funció del nivell intermedi és traduir el que diu l’alta
direcció en objectius i tasques per als supervisors o treballadors. La seva
actuació éstàctica, té lloc en el seu sector en concret, i les decisions són a
mig termini, normalment un any. Els responsables en aquest nivell són els
caps dels diferents departaments, de projectes...

3. Nivell operatiu: la seva actuació és operativa -fa referència a operacions
o tasque- si el seu àmbit és específic, rep les ordres del nivell intermedi
i la seva tasca és a curt termini. Els responsables en aquest nivell són
els supervisors, i es caracteritza perquè és qui tracta directament amb els
subordinats. També es denomina nivell operacional.

Taula 2.1. Nivells organitzatius, resum de les principals característiques

Nivell Actuació Abast Durada

Institucional Estratègica Global: inclou tota l’organització. Llarg termini

Intermedi Tàctica Parcial: inclou una unitat de l’organització. Mig termini

Operacional Operativa Específic: inclou determinada operació o tasca. Curt termini

2.3 Les funcions de la direcció

Quan parlem de procés parlem de successió, dinamisme en què tots els fluxos estan
relacionats. La direcció té com a missió que l’organització arribi a tots els fins i
objectius que es proposi. Per això, analitzarem com és el procés de direcció.
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Dirigir és fer que els membres de l’organització emprenguin accions efectives
cap a l’assoliment dels objectius establerts. Aquesta funció requereix delegar
autoritat, o sigui, donar facultats perquè uns altres decideixin, i motivar i
persuadir el personal perquè col·labori i emprengui accions efectives. En el
procés de dirigir, hem de considerar una sèrie de fases, com la planificació,
l’organització, l’execució, la coordinació i el control (vegeu la figura 2.3):

1. Fase de planificació. És la primera fase del procés de dirigir. Planificar
consisteix a saber o determinar els objectius que es proposa l’organització i
com pretén aconseguir-los, és a dir, saber quina serà la seva estratègia. En
aquesta fase:

• Es determinen objectius i els mitjans per arribar-hi. L’alta direcció
determina la missió, l’estratègia i la raó de ser de l’organització,
i escull les polítiques (accions) que hauran de conduir a la seva
consecució.

• Després de determinar els objectius, s’analitzen els recursos de què es
disposen i, finalment, es decideix com repartir-los.

2. Fase de l’organització. L’organització arrenca dels objectius seleccionats i
ha de determinar les tasques i els límits d’autoritat de cada membre, assignar
els mitjans físics, ajustar les persones als llocs de treball i determinar
les relacions mútues de dependència entre els membres de l’organització.
Aquests aspectes no han de ser rígids i inflexibles, sinó que han d’estar
d’acord amb els canvis tecnològics que afectin l’organització. Organitzar és
assignar recursos, establir un ordre i un lloc per a cadascú. L’organització
és tasca dels directius. Quan parlem de recursos, parlem del següent:

• Recursos materials i econòmics. En aquest apartat podem incloure
els pressupostos -els que han d’assignar-se a cada partidai els recursos
materials de què disposa l’organització, com ara matèries primeres,
finançament, productes acabats...

• Recursos humans. És l’organització de persones que queda reflectida
en l’organigrama, que demostra la cadena de comandament d’una
organització, mostra una jerarquia i reflecteix el caràcter de l’orga-
nització. Entre les diferents funcions de l’organització de recursos
humans podem distingir la gestió de personal: polítiques de personal
que poden ser desenvolupades per la direcció de RH. La seva funció és
la de reclutament, selecció, formació, desenvolupament professional,
retribució, avaluació de l’acompliment i compensació, i la incorpora-
ció de personal en l’organització.

3. Fase de l’execució. Els departaments afectats hauran de portar a terme
totes les tasques i accions dissenyades i planificades, i realitzar totes les
operacions que calguin per desenvolupar els projectes de la direcció. Les
activitats que es poden portar a terme en aquesta fase del procés poden ser,
entre d’altres, prendre decisions, comunicar i motivar.

4. Fase de la coordinació. La coordinació és la tasca d’harmonització de tots
els elements de l’organització, La coordinació té com a fi aconseguir que
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els diferents departaments funcionin com una unitat, ja que són moltes les
activitats que s’han de posar en comú i coordinar. El grau de coordinació
dependrà de la naturalesa de les tasques realitzades i del grau d’interde-
pendència entre les persones dels diversos departaments. Aquestes tasques
requereixen una bona comunicació entre departaments.

5. Fase del control. El control és una funció per assegurar que la realització
s’ha portat a terme d’acord amb la planificació i normes establertes. En la
funció de control es verifica allò que s’ha planificat, comparant resultats.
Mitjançant la mesura d’aquests resultats i la seva comparació amb els
estàndards, s’observa si es produeixen desviacions i si és necessari portar
a terme mesures correctores. La fase de control requereix tenir en compte
el següent:

• Fixar normes o estàndards que serveixin de base per avaluar les
realitzacions.

• Amidar les realitzacions i comparar-les amb les normes establertes a
fi de determinar qualsevol desviació.

• Prendre les mesures necessàries per evitar que es torni a incórrer en
les mateixes desviacions.

• Vigilar constantment tots els sistemes de control perquè s’avaluï el seu
propi compliment i millora.

Figura 2.3. El procés de la direcció

Com es pot veure a la taula 2.2, cada fase té les seves funcions i totes estan
relacionades. Per exemple, l’organització i la planificació estan molt relacionades:
mentre que la planificació implica determinar polítiques que orienten la presa
de decisions, fixar els resultats esperats, formular pressupostos i establir procedi-
ments, l’organització determina els objectius i com s’hi arriba. Les comeses de
l’organització són:

• Definir les funcions i activitats necessàries per a l’assoliment dels objectius,
i integrar-les en unitats orgàniques i coordinades entre elles.

• Jerarquitzar l’autoritat a cada cap de cadascuna d’aquestes unitats orgàni-
ques.

• Definir cada lloc quant als seus requeriments, tasques i relacions amb els
altres elements de l’organització.
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Origen de la gestió per
objectius

La gestió per objectius és una
tècnica que va sorgir als EU. El

seu inventor va ser P. Drucker.
La teoria va néixer a mitjan anys

cinquanta, com a conseqüència
de la pressió a les empreses,

aquestes havien de reduir els
costos i s’exercia molta pressió

sobre els executius. La gestió per
objectius també és coneguda

com a APO (administració per
objectius).

Per altra banda, la coordinació implica, sovint, la resolució de conflictes grupals
o interpersonals. La falta de coordinació provoca conflictes, pèrdua de control,
una responsabilitat diluïda per la separació entre autoritat i competència, i rebuig
de la responsabilitat. Finalment, el control com a activitat pròpia de la direcció,
consisteix a avaluar resultats, per poder aplicar mesures correctives quan no
s’ajustin a les previsions.

Taula 2.2. Funcions de la direcció

Nivell
d’actuació

Planificació Organització Coordinació Control

Nivell
institucional

• estratègia
• determinació dels objectius
organitzacionals

• disseny de l’estructura
organitzacional

• direcció general
• polítiques organitzatives

• controls globals
• acompliment organitzacional

Nivell
intermedi

• tàctica
• planificació i assignació de
recursos
• normes i procediments

• disseny departamental
• estructura dels equips

• gerència i recursos
• motivació i lideratge

• avaluació de l’acompliment
departamental

Nivell
operacional

• operativa
• accions quotidianes

• dissenys de càrrecs i
tasques
• mètodes i processos
d’operació
• torns i horaris

• supervisió de primera línia
• torns i horaris

• control d’operacions i
avaluació de l’acompliment
individual

2.4 Mètodes de gestió

Entre els diferents mètodes de gestió que una organització pot utilitzar atenent la
seva estructura i els seus fins, analitzarem la gestió per objectius i la gestió per
competències.

La gestió per objectius és un enfocament d’administració orientat envers
l’assoliment de resultats, en què cada lloc defineix els seus objectius en
termes de resultats a assolir. Aquest tipus de gestió es porta a terme amb un
estil de lideratge que privilegia la participació i la delegació; de manera que
els objectius provoquin la motivació del personal, apuntalin la planificació i
el control de gestió, i serveixin com a marc de referència per a l’administració
dels recursos humans.

La primera premissa per utilitzar el mètode de gestió per objectius és que quan
es defineixin els objectius aquests siguin raonables. Per altra banda, els objectius
s’han d’elaborar amb la participació del personal de l’empresa. Els membres de
l’empresa hi han de confiar i tenir ganes d’assolir-los.

La gestió per objectius es basa en la descentralització: es passa d’organitzacions
molt centralitzades a un sistema que proposa organitzacions descentralitzades
i amb un alt autocontrol. S’intenten unir els objectius empresarials amb els
objectius dels treballadors, especialment els dels directius, per tant, els objectius
han de reunir alguna d’aquestes característiques:
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“Les competències són el
que distingeix les persones
que realitzen millor la seva
feina” (Mclelland, 1973).

• Claredat. Els objectius han d’estar clarament definits.

• Flexibilitat. Els objectius han de ser prou flexibles per ser modificats quan
les circumstàncies ho requereixin. És a dir, han de ser flexibles i aprofitar
les condicions de l’entorn.

• Mesurabilitat. Els objectius han de ser mesurables en un horitzó de temps
per poder-ne determinar amb precisió i objectivitat el compliment.

• Realisme. Els objectius han de ser factibles.

• Coherència. Els objectius s’han de definir tenint en compte que han de
servir a l’empresa. Els objectius per àrees funcionals han de ser coherents
entre ells, és a dir, no s’han de contradir.

• Motivació. Els objectius s’han de definir de tal manera que es constitueixin
en elements que motivin, en un repte per a les persones responsables del seu
compliment.

La gestió per competències parteix de la base que les competències
són característiques personals demostrables amb comportaments i que
diferencien les persones amb resultats superiors en el lloc de treball.

La gestió per competències permet identificar, amidar, estimular i desenvolupar,
els comportaments necessaris per obtenir els resultats que l’organització busca a
cada moment. Per altra banda, el que en una organització és una competència no
sempre ho és en una altra. Les competències són característiques personals, tant
tangibles com intangibles. Els llocs de treball defineixen funcions i tasques, i en
les competències es descriuen capacitats i qualitats.

Les competències estan formades per diversos elements: la part que es veu és la
part tangible i la que no es veu, que normalment és la més important, és la part
intangible. Aquesta última, la formen els coneixements i les habilitats (vegeu la
figura 2.4).

Figura 2.4. Iceberg de les competències

Pel que fa a les característiques tangibles, tenim:

• Els coneixements. Són la formació i informació elaborades de què disposa
una persona en determinades àrees de treball.
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• Les habilitats. Són les capacitats que té una persona per realitzar una tasca
física o mental, o les aptituds que demostra amb el seu comportament.

En el cas de les característiques intangibles, considerarem:

• Els trets de personalitat de cada individu que el fan actuar i respondre en
situacions concretes.

• Els valors que engloben les actituds, la percepció que cadascun té de la seva
pròpia identitat, de l’adequació del seu comportament.

A partir de la gestió per competències es defineix el perfil de competència, que
serà el conjunt d’aquestes competències que ajuden a definir un lloc de treball amb
excel·lència. El perfil de competència serà diferent depenent de l’organització.

Exemples de competències

Un exemple de coneixement (característiques tangibles) és saber anglès. Un exemple
d’habilitat és la capacitat negociadora. En canvi, són exemples de trets de personalitat,
l’autocontrol, el temps de reacció i la motivació, que són els interessos personals que té
cadascú.

2.5 Disseny del lloc de treball

Un lloc de treball és el conjunt d’activitats, tasques, funcions i responsabilitats que
té un treballador dins d’una organització de treball o empresa. Totes les teories
sobre la motivació apunten que cal dissenyar els llocs de treball de manera que
augmenti la motivació i el rendiment.

Els elements de l’anàlisi del lloc de treball són:

• Tasca: és un element bàsic del treball, un pas lògic i necessari en la
realització de l’anàlisi d’un lloc de treball.

• Comesa: consisteix en una o més tasques que formen l’activitat principal
del lloc.

• Responsabilitat: una o més comeses que identifiquen i descriuen l’objectiu
principal del lloc de treball o la raó de la seva existència.

L’anàlisi del lloc de treball és el procés que consisteix a recopilar i
organitzar sistemàticament informació relativa als diferents llocs de treball.
L’anàlisi del lloc de treball identifica tasques i responsabilitats d’un lloc de
manera sistemàtica. Mentre que el disseny del lloc de treball és el procés
pel qual el treball s’organitza en una sèrie de tasques i funcions.
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Com enriquir el lloc de
treball

Una manera d’enriquir el lloc de
treball és donar més
responsabilitat i més autonomia,
millorar les condicions laborals i
relacions socials, fer que les
tasques aportin alguna cosa al
treballador, oferir flexibilitat
d’horaris...

El canvi d’estructura en
l’empresa pot generar
desmotivació.

Hi ha una sèrie d’elements que influeixen en el disseny del lloc de treball, com
ara l’estratègia empresarial i l’estructura organitzativa. No obstant això, entre els
diferents criteris per dissenyar un lloc de treball destacarem quatre:

• Simplificació del treball. El sistema de simplificació del treball és aplica-
ble en cadenes de muntatge. És un sistema eficaç en un entorn estable amb
nivells elevats de rotació de treballadors, baixa satisfacció, i professionals
molt especialitzats que no veuen com afecta la seva feina el conjunt de
serveis. Els treballadors no aporten un valor afegit. d’altra banda, el
treball es pot dividir en una sèrie de tasques simples i repetitives amb la
finalitat de potenciar-ne l’eficàcia. Segons aquest sistema, les funcions
intel·lectuals del treball corresponen als directors i supervisors, mentre que,
als empleats, se’ls assignen tasques definides que s’han de portar a terme
amb uns mètodes establerts per uns directius.

• Ampliació del lloc de treball i rotació del lloc de treball. Ambdós
conceptes s’utilitzen per redissenyar el lloc de treball, amb la finalitat
de reduir el cansament i l’avorriment del treballador que realitza tasques
simples i altament especialitzades. Amb l’ampliació del lloc de treball,
s’augmenten les funcions del treballador. Amb la rotació, es fan rotar els
treballadors pels diferents llocs amb tasques definides i sense interrompre el
flux del treball. L’ampliació i la rotació motiven els treballadors, ja que els
ajuda a créixer amb l’empresa i permeten el desenvolupament de la capacitat
individual.

• Enriquiment del lloc de treball. Enriquir un lloc de treball és fer-lo més
atractiu i interessant per a l’empleat. Per a això, podem prendre com a
referent la persona que l’ocupa o el pot ocupar, i ens basarem en el seu
perfil per al disseny del lloc de treball.

• Disseny de llocs de treball basat en equips. El disseny de llocs de treball
basat en equips consisteix a proporcionar, a un grup i no a un individu,
una tasca completa i significativa: el grup rep els recursos, els organitza
i els administra. Els membres de l’equip decideixen com executar el
treball i reben una formació en diverses tècniques per assolir l’objectiu. El
disseny del lloc de treball basat en equips s’adequa millor a les estructures
organitzatives sense delimitar i poc jerarquitzades. En aquests llocs de
treball, s’ha de definir i comunicar el que s’espera de l’equip.

Una vegada dissenyat el lloc de treball en una organització, pot ocórrer que les
característiques que han dut l’empresa a dissenyar-lo d’una manera determinada
canviïn, i s’hagi de tornar a dissenyar. Això pot passar a causa de les condicions
externes (per exemple, la tecnologia o el cicle econòmic) o internes que afecten
les organitzacions.

Característiques dels nous perfils del treball

• Més rotació, temporalitat

• Flexibilitat
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Cultura i cultura
empresarial

La cultura és el conjunt de valors,
normes i creences de la societat

en què opera una organització.
En aquest sentit, cultura

empresarial serà el conjunt
d’hàbits i creences compartides
pels membres de l’organització;

establerts mitjançant normes,
valors, actituds i expectatives.

Imatge de l’empresa

La imatge que la gent rebi de
l’empresa en pot significar l’èxit

o el fracàs. Una empresa la
imatge de la qual no sigui bona

té poques possibilitats de
sobreviure. En canvi, una

empresa la imatge de la qual
estigui ben formada té unes

possibilitats de creixement molt
prometedores.

• Polivalència

• Menys especialització

• Més formació

• Salaris variables

• Més comunicació

2.6 La cultura empresarial

La cultura empresarial és el que identifica la manera de ser d’una empresa
i es manifesta en les maneres d’actuar davant els problemes i oportunitats
de gestió, i l’adaptació als canvis i requeriments d’ordre exterior i interior,
que són interioritzats en forma de creences i tarannàs col·lectius que es
transmeten i s’ensenyen als nous membres com una manera de pensar, viure
i actuar.

La cultura empresarial representa les normes tant formals com informals, escrites
i no escrites, que orienten el comportament dels membres de l’organització, i
dirigeixen les seves accions vers la consecució dels objectius organitzacionals.

Aquestes creences bàsiques en els seus compromisos i tarannàs conformen la
cultura empresarial; i impulsades i conduïdes des del lideratge defineixen la
identitat perseguida, i operen com a factors d’adaptació i transformació de l’entorn
exterior, i de desenvolupament dels mecanismes interns per enfocar la gestió de
manera pròpia i diferencial respecte a altres empreses.

La cultura empresarial s’expressa en el sentit de pertinença, en la capacitat flexible
de consensuar objectius comuns, en la gestió integral de l’empresa amb els seus
objectius estratègics i criteris d’avaluació per mesurar els resultats.

Per a una empresa, és molt important tenir una cultura ben definida, ja que és allò
que la caracteritza i que marca la diferència. Perquè la cultura de l’empresa es
pugui expressar, és necessari que no solament l’alta direcció tingui coneixement
sobre la missió i la visió de l’empresa, sinó que aquest coneixement estigui a la
disposició de totes les persones que conformen l’organització.

El llenguatge i les categories conceptuals propis de cada cultura empresarial o
organització són essencials per fixar o consensuar els límits de la identitat com a
grup i establir les regles de joc en les relacions amb les persones que hi pertanyen.

Les organitzacions plasmen, en les seves missions, el conjunt de creences sòlides
que serveixen de premisses a totes les seves polítiques i accions. Un dels factors
més importants de l’èxit empresarial és la invariable adhesió de tot el cos social a
aquestes creences.
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Jeffrey Sonnenfeld también propone diferentes tipos de cultura empresarial en
función de los criterios que se ofrezcan a la plantilla para seguirla:

• Cultura de fortalezas: está relacionada con la búsqueda seguridad en el
puesto laboral, como ocurre en las pymes.

• Cultura de club: en este caso, la antigüedad es un factor muy importante y
se asienta sobre criterios de compromiso y lealtad, como en el Ejército.

• Cultura de academia: la capacidad técnica y los conocimientos son valo-
rados mediante promociones y se impulsa un ambiente tranquilo y estable,
como una universidad.

• Cultura de equipo de béisbol: se da importancia a la capacidad de
innovación y al talento con incentivos por productividad.

Exemples de tipus de cultura

Jeffrey Sonnenfeld, professor de l’Escola d’Administració de la Universitat de Yale, també
proposa diferents tipus de cultura empresarial, en funció dels criteris que s’ofereixin a la
plantilla per a seguir-la:

• Cultura de fortaleses: està relacionada amb la cerca seguretat en el lloc laboral, com ocorre
en les pimes.

• Cultura de club: en aquest cas, l’antiguitat és un factor molt important i s’assenteixi sobre
criteris de compromís i lleialtat, com en l’Exèrcit.

• Cultura d’acadèmia: la capacitat tècnica i els coneixements són valorats mitjançant
promocions i s’impulsa un ambient tranquil i estable, com una universitat.

• Cultura d’equip de beisbol: es dóna importància a la capacitat d’innovació i al talent amb
incentius per productivitat.

2.7 Relacions entre l’organització i el seu entorn

L’entorn és allò que envolta l’empresa, que hi interactua i que hi influeix . L’entorn
té un paper bàsic en les decisions organitzacionals. Per això, hem de tenir en
compte l’entorn general (macroentorn) i l’entorn específic (microentorn) d’una
empresa (vegeu la figura 2.5).
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Missió

La missió expressa la comesa
essencial d’una entitat individual

o col·lectiva, i constitueix la
justificació de la seva activitat.
Proporciona les directrius per

vigilar que l’empresa i els seus
membres vagin en la mateixa

direcció.

Els elements de l’entorn
específic d’una organització

poden convertir-se en part
de l’entorn general i

viceversa.

Figura 2.5. Relacions entre l’organització i el seu entorn

L’entorn general inclou tot el que està fora de l’organització (factors
econòmics, condicions polítiques, influències socioculturals, problemes de
globalització i factors tecnològics). Comprèn condicions que poden afectar
l’organització.
L’entorn específic és part de l’ambient que està directament relacionat amb
la consecució dels objectius de l’empresa. Comprèn els punts crucials que
poden influir positivament o negativament en l’eficàcia de l’organització.

L’entorn específic és el sistema de relacions que es desenvolupen en el tipus d’acti-
vitats en el qual es mou l’empresa. Aquí, els vincles principals s’estableixen amb
els proveïdors, clients, competidors, institucions governamentals, i també amb el
mercat, tant específic com general, en què l’empresa desenvolupa l’activitat.

Els aspectes fonamentals als quals ha de posar atenció l’empresa són els canvis
en les preferències dels clients, què fan els competidors actuals i com ho fan,
la possible entrada de nous competidors en aquest tipus de negoci, regulacions
que afectin les seves activitats i, també, l’amenaça que s’incorporin productes
substitutius. Amb aquests elements, l’empresa podrà ajustar les seves relacions
amb els proveïdors i adoptar les mesures internes que corresponguin.

No existeix cap organització que pugui ignorar el seu entorn. L’entorn presenta
tant oportunitats com amenaces, i les amenaces d’una organització poden ser les
oportunitats d’una altra. Els directius han de posar atenció a aquestes amenaces i
disposar de mecanismes per utilitzar-los i influir-hi.

L’organització pot adoptar dos tipus d’estratègies:

• Adaptar-se a l’entorn. Perquè una organització es pugui adaptar a l’entorn,
haurà de preveure i planificar, d’anar sempre per davant. L’organització
també pot recórrer a les aliances estratègiques, fusions i unions per plantar
cara a l’entorn.

• Influir l’entorn. La principal manera que té l’organització és la publicitat,
que consisteix a utilitzar els sistemes de comunicació de masses per donar
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L’organització del treball,
en evolució

En els últim anys, l’organització
del treball està canviant
completament, per la qual cosa
és possible que apareguin formes
d’organitzar el treball que no
estiguin completament
dissenyades.

Elements de l’estructura

Podem distingir els següents
elements de l’estructura:
jerarquia, autoritat,
especialització, departamentació,
cadena de comandament, tram
de control, centralització/
descentralització i formalització.

a conèixer un producte o servei, i influir en la societat. Només les grans
empreses tenen poder per influir en l’entorn.

2.8 Fonaments de l’organització

L’estructura de les organitzacions és un món complex que inclou molts àmbits or-
ganitzatius i d’actuació. És necessari que l’organització s’estructuri adequadament
per aconseguir els seus objectius. Quina és l’estructura organitzativa més adient?
Doncs, la que permet la integració de tot el capital humà i la utilització millor dels
recursos disponibles per aconseguir els objectius. En general, l’estructura d’una
organització requereix les següents accions:

• Precisar tots els factors productius que es necessiten.

• Definir les activitats i dissenyar els sistemes i procediments òptims de
treball.

• Identificar els llocs de treball específics agrupats per unitats operatives.

• Establir les relacions entre persones.

No obstant això, normalment, les organitzacions presenten una estructura vertical,
jeràrquica, i una estructura horitzontal. La tasca dels administradors és jugar amb
aquestes variables per adaptar aquestes estructures a l’entorn.

Estructurar una organització és descriure el seu marc configuratiu amb la
finalitat d’assignar les persones als diversos òrgans interns amb atribució de
funcions i exigència de responsabilitat.

2.8.1 Estructura organitzacional

Organitzar és un procés de direcció permanent. Les estratègies es poden modificar,
l’entorn organitzacional pot canviar i l’eficàcia i eficiència de les activitats de
l’organització no estan sempre al nivell que els directius preferirien. No obstant
això, ja sigui perquè creen una organització nova, perquè juguen amb una
organització existent o perquè canvien radicalment el patró de les relacions d’una
organització, quan comencen a prendre decisions per organitzar, els directius es
plantegen quatre situacions bàsiques:

• Dividir la càrrega de treball sencera en tasques que poden ser executades,
de manera lògica i còmoda, per persones i grups. Això es coneix com la
divisió del treball.
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Henry Mintzberg (1939)

Professor d’Estudis Empresarials
a la Universitat de McGill

(Montreal) i professor
d’Organitzacions a l’INSEAD

(França), està considerat un dels
més distingits autors

contemporanis sobre temes
d’administració i direcció

d’empreses. Entre els seus
llibres més coneguts es troben

La naturaleza del trabajo
genrencial (1973) i La

estructuración de organizaciones
(1979). El seu llibre The Rise

and Fall of Strategic Planning va
guanyar el 1r premi al millor

llibre de l’Academy of
Management, el 1995.

• Combinar les tasques de manera lògica i eficient. L’agrupació d’empleats i
tasques se sol conèixer com la departamentació.

• Especificar qui depèn de qui en l’organització. Aquesta vinculació dels
departaments produeix una jerarquia en l’organització.

• Establir mecanismes per integrar les activitats dels departaments en un tot
congruent i per vigilar l’eficàcia d’aquesta integració. Aquest procés es
coneix com a coordinació.

L’estructura organitzacional és la manera que tenen les organitzacions de
dividir, organitzar i coordinar l’activitat. Alhora, entenem per estructures
organitzacionals els diferents patrons de disseny per organitzar una empresa,
amb la finalitat d’assolir l’objectiu proposat.

L’organització assigna recursos en grups que es denominen unitats. Aquestes
unitats són els departaments, els projectes, i es realitzen amb un fi comú. Cada
unitat està integrada per un o diversos membres de l’organització.

Les organitzacions s’integren, i l’estructura organitzativa és el repartiment de
funcions i mitjans, que es plasmen en l’organigrama, que és l’esquema en què es
mostrarà l’estructura jeràrquica i la distribució per funcions i tasques, de manera
que quedi reflectida la cadena de comandament i les tasques.

Amplitud del terme "organització"

Quan parlem d’organització no podem perdre de vista l’amplitud del terme, que inclouria el
següent:

• Execució conjunta de tasques formals assignades a una unitat de treball.

• Relacions entre caps i subordinats.

• Disseny de sistemes de comunicació per garantir la coordinació.

2.8.2 Tipus d’organitzacions

(Les organitzacions són...) “institucions en les quals les persones s’uneixen en els
seus esforços, realitzant tasques complexes, per a assolir objectius comuns (individuals
i col·lectius). Les persones poden realitzar per si soles activitats complexes. D’aquí
la importància de les organitzacions. El fet de treballar coordinats entre si per a uns
objectius comuns no impedeix que les persones, dintre de l’organització, busquin objectius
individuals. Entenem que són entitats legals independents, tenen capacitat per a contractar,
realitzar intercanvis, transaccions. En aquest sentit són sobiranes”.

Mintzberg, H. (1979). La estructuración de organizaciones.

Intentar classificar els diferents tipus d’organitzacions és una tasca complexa i
difícil, ja que no tots els tipus d’organitzacions quedarien absolutament reflectits.
La figura 2.6 mostra el model proposat per Mintzberg.



Gestió de la prevenció 49 Estructura empresarial

Figura 2.6. Model organitzacional de Mintzberg

Henry Mintzberg, a La estructuración de organizaciones, sintetitza cinc grups
d’estructures que es poden reflectir en les organitzacions (vegeu-ne un resum a la
taula ??):

• Estructura simple. Les organitzacions d’estructura simple són utilitzades
en petits tallers o comerços; les estratègies les decideix el propietari; el
nivell funcional no existeix, ja que es redueix a una persona; el treball és
flexible i tots els membres de l’organització solen fer qualsevol tipus de
tasca.

• Estructura burocràtica maquinal. Les estructures burocràtiques maqui-
nals es caracteritzen per la divisió del treball i se solen trobar en empreses de
producció. Les estructures burocràtiques es basen en una sèrie de principis
com ara els següents:

– Divisió simplificada del treball individual.

– Estandardització de la manera de realització de tasques.

– Principi d’unitat de comandament, la jerarquia és clara.

– L’autoritat va acompanyada del concepte de responsabilitat.

– Un àmbit de control (nombre de subordinats que pot controlar una
persona).

– Presència d’experts que assessorin el personal.

– Creació d’un sistema de control.

• Estructura burocràtica professional. Les estructures burocràtiques pro-
fessionals sorgeixen quan el treball que es realitza no permet l’estandardit-
zació de tasques, però es pretenen normalitzar les formes de comportament.
En aquestes organitzacions, el nivell operatiu està format per professionals
que realitzen i controlen el propi treball mantenint un contacte estret amb els
clients. Per altra banda, l’autoritat no es basa, en aquestes organitzacions,
en la posició jeràrquica, sinó en la competència professional de la persona.
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El poder en aquest tipus d’organitzacions està en el nivell operatiu. Els
directors solen ser escollits pels propis companys.

• Estructura burocràtica divisional. Una altra forma de burocràcia se-
gons Mintzberg és la divisional, que es caracteritza perquè presenta una
organització per divisions. La burocràcia divisional està formada per una
sèrie d’entitats semiautònomes (divisions) coordinades per una estructura
directiva comuna (seu central). Té avantatges i inconveninets:

– Els avantatges d’organitzacions del tipus burocràtic divisional és que
permeten una assignació més eficient del capital, dispersen el risc i
permeten reaccionar estratègicament de manera més fàcil.

– Els inconvenients que podem trobar en aquest tipus d’organitzacions
és que tendeixen a oblidar els objectius socials en centrar-se solament
en els econòmics, i el seu èxit depèn de la capacitat dels directius, la
qual cosa les converteixen en unes estructures inestables.

• Estructura adhocràtica. L’adhocràcia es caracteritza per estar preparada
per reaccionar o adaptar-se. Les persones són el principal recurs competitiu
d’aquestes organitzacions, es treballa en equip, i se sol estructurar en
organigrames plans; on hi ha poca jerarquia. Cal tenir en compte que:

– El nivell estratègic de l’organització en manté una visió única. En el
nivell funcional, les funcions se centren en la coordinació horitzontal
de les unitats funcionals i la facilitació del treball dels equips. El nivell
operatiu tendeix a estructurar-se horitzontalment en funció del procés
productiu i es treballa en forma d’equips multidisciplinaris.

– Les organitzacions adhocràtiques són estructures adaptables que s’han
d’enfrontar a ambients turbulents, als canvis de l’entorn. Tindran un
mínim de burocràcia, però s’estimularà la participació de les persones.
Les estructures més adaptables són les d’equips i les de xarxes.

Taula 2.3. Estructuració de les organitzacions segons Mintzberg; elements situacionals

Estructura
simple

Burocràcia
mecànica

Burocràcia
professional

Estructura divisional Adhocràcia

Antiguitat i
dimensions

jove i petita madura i gran variada madura i molt gran generalment jove

Sistema
tecnològic

simple i no
regulable

regulable no
gaire complex

no regulable ni
complex

divisible igual que la burocràcia
mecànica

molt complex i automatitzat (en
l’administrativa), no regulable ni
complex (operativa)

Medi ambient simple i dinàmic simple i estable complex i
estable

relativament simple i estable,
mercats diversificats

complex i dinàmic

Poder control pel
màxim executiu

control
tecnocràtic i
extern

control
professional
operatiu

control de línia mitjana control d’experts
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Autoritat lineal

Aquella que manté una línia
d’autoritat, dels nivells superiors
als inferiors, i en què la presa de
decisions està centralitzada.

Funcions dels ’staffs’

Els experts staff ajuden els
dirigents components de la línia
perquè portin a terme les seves
funcions. Per exemple, una
empresa pot tenir com a staff el
suport jurídic o en prevenció de
riscocs laborals.

2.8.3 Disseny departamental

Departamentalitzar una organització implica:

• Identificar i classificar les activitats.

• Agrupar aquestes activitats per complir els objectius de l’organització.

• Assignar les activitats a administradors amb autoritat per supervisar-
les.

• Establir la coordinació horitzontal i vertical.

En la departamentació, s’agrupen tasques homogènies d’acord amb algun criteri.
A mesura que l’organització creix, l’organigrama “creix”. L’organigrama és el
model gràfic que representa, entre altres coses, la forma en què s’han agrupat
les tasques, activitats o funcions. En una organització, mostra les àrees o
departaments dels quals es compon.

Funció i disseny d’organigrames

L’organigrama ens dona una visió global de l’organització, permet comparar-la amb
altres organitzacions i aclareix ràpidament les incongruències, com la falta de control, la
duplicació de funcions...

Els paràmetres a respectar en el disseny d’organigrames són la claredat, simplicitat i
simetria (els nivells d’igual jerarquia se situen a la mateixa altura), tenint sempre en compte
que aquests models han de complir amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les
persones.

Com a suport als nivells executius, existeix l’autoritat staff . La podem definir
com el suport o assessorament de persones amb coneixements tècnics, legals...,
que no tenen autoritat i es limiten a assessorar i realitzar els estudis tècnics
necessaris. En la majoria de les empreses, la presència de l’staff en les estructures
d’organització es pot deure a la necessitat d’ajuda en el maneig de les dades ne-
cessàries per a la presa de decisions. Podeu observar l’autoritat lineal (jeràrquica)
i l’autoritat staff en la figura 2.7.

Figura 2.7. Autoritat lineal i autoritat staff

Els criteris per departamentalitzar poden ser diversos i tots haurien de respondre
a les característiques de l’organització i estar orientats a la consecució de les seus
fins. Entre ells, podem considerar els següents:
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El model més habitual

La departamentació per funcions
és la més habitual: el 50% o el
60% de les empreses utilitzen

aquest model organitzatiu. Una
d’aquestes seccionspot ser la de
Prevenció de riscos, seguritat i

qualitat

• Departamentació per funcions

• Departamentació divisional

• Departamentació matricial (mixta)

• Departamentació d’equips

• Departamentació de xarxes

Departamentació per funcions

Una empresa organitzada d’acord amb el model funcional es divideix en seccions,
cadascuna de les quals s’encarrega de portar a terme una funció important, d’entre
les que constitueixen l’activitat de l’empresa (departament financer, administratiu,
comercial, de fabricació...). Podeu observar la departamentació per funcions en
la figura 2.8.

Figura 2.8. Departamentació per funcions

Avantages de la departamentació en funcions són:

• A nivell intradepartamental hi ha bona comunicació.

• Optimització de recursos materials.

• Persones especialitzades (especialització).

• Transferència de coneixements.

• Control i direcció de la cúpula.

• El pla de carrera és més fàcil d’aconseguir.

• Facilitat d’avaluació

Mentre que els inconvenients de la departamentació en funcions són:

• Manca de comunicació interdepartamental.

• Falta de visió global.
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• Falta d’adaptació a l’entorn.

• Excés d’especialització: les seccions no són capaces de portar a terme una
operació completa.

Departamentació divisional

En la departamentació divisional s’agrupen les persones en divisions
d’acord amb el resultat organitzacional; es poden organitzar les empreses
enfocant-les al producte, per zones geogràfiques, per clients o per processos
de fabricació.

Aquesta divisió es fa per adaptar-se a les necessitats de les organitzacions i donar
una resposta ràpida. L’inconvenient d’aquest tipus d’organització és una jerarquia
repetida amb el consegüent cost. El treball està molt especialitzat, però es perd la
visió global. La departamentació divisional es pot organitzar de quatre maneres:
per productes o serveis, per clients, geogràficament i per processos de fabricació.
Vegem-los detingudament:

1. Estructura divisional per productes o serveis: En el cas de l’estructura
divisional per productes o serveis, l’organització s’enfoca envers els productes
o serveis que ofereix. Agafa com a criteri principal la dedicació als productes
que ofereix. Aquest tipus d’estructura s’aplica en empreses comercials, i en
indústries que fabriquen diverses línies de productes. La prevenció de riscos sol
estar integrada en cada secció.

L’estructura divisional per productes o serveis té sentit quan l’empresa és gran
i fabrica o comercialitza molts productes (assegurances, bancs). Podeu observar
aquest tipus d’estructura en la figura 2.9.

Figura 2.9. Exemple d’estructura divisional per productes o serveis

En l’estructura divisional per productes o serveis, els empleats de l’organització
es divideixen en grups i cada grup s’encarrega de la producció o comercialització
d’un producte específic; a més, cada grup té un especialista per a cada funció i un
directiu que és el responsable de supervisar el procés per a l’obtenció del producte
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o servei. Per evitar la falta de visió sobre el conjunt de l’organització, es pot fer
que els seus membres puguin realitzar treballs en diferents departaments.

L’estructura divisional per productes o serveis té els següents avantatges:

• Es coneix molt bé el producte o servei.

• Es serveix millor al client.

• Es millora el producte (s’innova).

• Autogestió de les unitats i autonomia.

• Visió més àmplia de totes les àrees funcionals.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Només es coneix el producte que es fabrica: es perd de vista el que fa la
companyia.

• Duplicitat (diversos llocs estaran repetits en les diferents àrees).

• Més costos d’administració.

• Falta de visió global.

• Problema de competència entre les diferents divisions.

2. Estructura divisional per clients: En l’estructura divisional per clients, el
client és l’eix central. L’organització s’adapta i se subdivideix agrupant el personal
per complir les funcions necessàries per satisfer les necessitats de cada tipus de
client.

L’estructura divisional per clients s’acostuma a utilitzar quan els clients que té
una organització generen un volum d’operacions molt important i les empreses
pretenen donar una resposta eficaç. Podeu observar aquest tipus d’estructura en
la figura 2.10.

Figura 2.10. Exemple d’estructura divisional per clients

L’estructura divisional per clients té els següents avantatges:

• Millor servei al client.

• Enfocament molt extravertit: sempre mirarà què necessita el client.

• Decisions ràpides.
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Els serveis de prevenció
mancomuntats donar servei
a empreses que tenen
aquesta estructura.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Dependència únicament de certs clients.

• Costos de recursos duplicats.

• Falta de visió global.

• Dificultat de coordinació amb els departaments organitzats amb altres
criteris.

3. Estructura divisional geogràfica: En l’estructura divisional geogràfica,
moltes empreses operen en un àmbit geogràfic molt ampli. Tenen molt dispersos
els centres de producció o, fins i tot, els punts de venda o comercialització.
S’organitzen per zones geogràfiques o sucursals en les quals ofereixen tota la
gamma de productes que fabriquen o comercialitzen, o bé els ofereixen allà on
presten els seus serveis.

No obstant això, aquesta manera d’organitzar-se permet adaptar els productes
a les zones en les quals es comercialitzen; ja que, segons el lloc, els clients són
diferents. Un cas típic és el de la premsa d’àmbit nacional, que té diferents edicions
(per exemple, el diari El País en la seva edició a Catalunya). Podeu observar aquest
tipus d’organització en la figura 2.11.

Figura 2.11. Exemple d’estructura divisional geogràfica

L’estructura divisional geogràfica té els següents avantatges:

• Reducció de costos de desplaçament.

• Millor atenció a la zona geogràfica concreta.

• Més repercussió a la zona.

• Camuflatge de la identitat de l’empresa quan interessa.
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Exemple d’estructura
divisional per processos

En una fàbrica de cotxes, hi ha
sectors que fan diferents

activitats (xapa, pintura...). Una
vegada units tots aquests

processos, donaran un producte
final. Aquests processos han de
tenir una missió i uns objectius

clarament connectats amb la
missió i estratègia corporatives.

Són processos seqüencials.

Alhora que implica els següents inconvenients:

• Estructura duplicada.

• Control central molt complicat.

4. Estructura divisional per processos: En la indústria, l’agrupament d’equips
en diferents departaments reportarà eficiència i estalvi de temps. L’agrupació per
processos situa les persones per unitats, que s’encarreguen de l’execució dels seus
diferents processos productius.

Els processos de fabricació impliquen diferents especialitzacions per a la fa-
bricació del producte, per la qual cosa es divideix el treball per les fases de
l’elaboració del producte, i cada persona realitza una o diferents fases del procés.
La prevenció de riscos hauria d’integrar-se en cada procés. Podeu observar aquest
tipus d’empresa en la figura 2.12.

Figura 2.12. Exemple d’estructura divisional per processos

L’estructura divisional per processos té els següents avantatges:

• Optimització de recursos i especialització.

• Cadena de valor (cada producte té un client i un proveïdor a qui demanar
responsabilitats).

• Costos operacionals baixos.

Però, alhora, implica els següents inconvenients:

• No es veu el conjunt del procés, ja que cada unitat només fa una part del
producte (fragmentació).

• Aïllament de determinats aspectes.

• Paralització de l’empresa quan falta un procés.

• Falta de motivació per comprovar el resultat del producte.
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La prevenció de riscos
podria estar integrada en
cada projecte o ser
assumida per la direcció
general.

Departamentació Matricial (mixta)

La departamentació matricial (mixta) agrupa, en una mateixa estructura, una
departamentació funcional i una de divisional. Seria el cas de grans multina-
cionals. En aquesta deparmentació, els empleats dintre de la matriu obeeixen
dues jerarquies diferents: d’una banda, el cap de funció -que és a qui s’informa
sobre els assumptes relacionats amb aspectes funcionalsi, d’altra banda, el cap del
projecte -que és el responsable dels projectes individuals. Tothom qui treballa en
un equip de projectes és responsable de portar la coordinació i comunicació entre
les funcions i projectes (vegeu la figura 2.13).

Figura 2.13. Exemple de departamentació matricial

La departamentació matricial (mixta) consisteix en l’agrupació dels
recursos humans i materials que són assignats temporalment als diferents
projectes que es realitzen. Així es creen equips amb integrants de diverses
àrees de l’organització amb l’objectiu de realitzar un projecte determinat.
Aquest equip es dissol amb la conclusió del projecte.

La departamentació matricial té els següents avantatges:

• Permet coordinar.

• Permet més dedicació.

• Especialització funcional.

• Té els avantatges dels dos tipus d’organització.

Però, alhora, comporta els següents inconvenients:

• Trenca un principi de l’organització, que és la unitat de comandament.

• Pot generar conflictes i confusió.

• Té una resposta lenta als canvis.

• Crea conflictes entre els caps, tant per poder com per recursos.
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Departamentació per equips

La departamentació per equips intenta implementar el treball en equip, de manera
que el que fa és crear equips que creïn projectes. Aquest tipus d’estructura sorgeix
quan hi ha necessitat de flexibilitat i rapidesa per portar a terme projectes. Són
organitzacions horitzontals i solen tenir molta autonomia (vegeu la figura 2.14).

Figura 2.14. Exemple departamentació per equips

En la departamentació per equips, cada equip desenvolupa un projecte
concret, i pot ser permanent o no permanent. És permanent quan l’empresa
dóna continuïtat als projectes, i és no permanent quan s’acaben els projectes
i l’empresa dissol l’equip. Llavors, l’empresa organitzarà altres equips per
a altres projectes, però no ha de ser necessàriament les mateixes persones
(empreses d’informàtica, consultores...).

La departamentació per equips té els següents avantatges:

• Rapidesa, flexibilitat.

• Creativitat, autonomia, motivació.

• Els costos no són excessius.

• Evita els problemes de la jerarquia.

Alhora, la departamentació per equips comporta els següents inconvenients:

• Desavinences internes.

• Costa organitzar un equip.

• Mentalització de les persones (compartir coneixements).

• Problema de coordinació d’equips.

• Difícil control individual.

Departamentació per xarxes

Aquesta nova forma d’organització ha sorgit arran de l’aparició de les noves
tecnologies. La idea central és que hi ha nodes, en els quals les jerarquies són
més aviat escasses, quan no inexistents. El propòsit bàsic de l’organització en
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xarxa no és la gestió de funcions, sinó la resolució de problemes específics. La
nova complexitat de l’entorn obliga les organitzacions a dissenyar noves formes
d’organització més senzilles i flexibles. No obstant això, sovint, aquesta simplicitat
és bastant complicada d’assolir. L’essència d’aquesta nova forma d’organització
rau en la gestió del canvi (vegeu la figura 2.15).

L’organització separa les principals funcions en companyies diferents
connectades gràcies a una petita organització central, en la qual cada
companyia subministra les seves activitats mitjançant contracte. Les
companyies no han de tenir el mateix nom, ni ser la mateixa empresa
(Nike). Solen adoptar aquesta organització les companyies denominades
supranacionals, les quals situaran les empreses on tot sigui més barat o donin
millor servei. Això és una de les conseqüències de la globalització.

Figura 2.15. Exemple de departamentació per xarxes

La departamentació per xarxes té els següents avantatges:

• Reducció de costos.

• No s’han de tenir estructures.

• Flexibilitat.

• Competitivitat global.

• La seu central ha de coordinar molt bé.

Alhora, implica els següents inconvenients:

• Es basa en resultats.

• Falta de control local.

• Els acords de confidencialitat han de ser molt estrictes.

• Incertesa sobre les companyies contractades.

• Dificultat de direcció.

• Problema de lleialtat dels treballadors, no hi ha una identificació.
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2.8.4 Responsabilitat social i ètica empresarial

L’ètica és un codi de comportament segons les normes morals de la societat.
Hi ha tantes ètiques com persones. El codi moral d’un país serà diferent al d’un
altre. L’ètica està subjugada a la societat en la qual es desenvolupa i si, a això, li
afegim l’ètica subjugada al món empresarial, encara ho compliquem més. L’ètica
empresarial seria la conducta moral de les empreses, i aquesta dependrà dels
directius.

Els fets morals són ambigus, depenen del punt de vista. De vegades, l’empresa
només compleix amb la responsabilitat social per obligació, és a dir, perquè hi
ha una llei que l’obliga. La legislació va per darrere dels esdeveniments (per
exemple, la Llei seguretat i higiene en el treball), i fins que no hi ha una llei, l’ètica
empresarial no es fa notar.

D’altra banda, les empreses han de tenir en compte la seva responsabilitat social,
que és la responsabilitat que afecta tots els elements del seu entorn, tant generals
com específics. Aquests elements són els següents:

• Els treballadors, que han de tenir unes condicions dignes, una compensació
equitativa, i als quals s’han de respectar els drets laborals.

• Els clients, que tenen dret al fet que el producte compleixi les característi-
ques de qualitat i tingui les garanties necessàries de seguretat; també tenen
dret a disposar de la informació necessària sobre l’ús del producte.

• Els proveïdors, per no aprofitar-se de certes situacions de competència
deslleials.

• La comunitat (la societat), en els temes de no-contaminació, no perjudicar
la societat i de compromís amb les persones de l’entorn.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Normalitzar vol dir establir
totes les fases i actuacions
que s’han de complir a
l’hora d’efectuar un
procediment.

Sinònims de procediments

A vegades, s’utilitzen altres
paraules, amb més o menys rigor,
per referir-se als procediments:
mètode, procés, instrucció,
especificació operativa.

3. Processos de producció de béns i serveis

Una empresa és una organització de persones i mitjans encaminada a la producció
de béns o prestació de serveis. L’esquema explicatiu és simple: l’empresa combina
unes entrades o factors productius amb els quals, dins d’un espai determinat,
utilitzant unes tecnologies concretes i amb una organització adequada es genera
un producte o servei.

Les actuacions en l’empresa es descomponen en tasques o feines bàsiques
degudament separades. El conjunt d’aquestes tasques degudament organitzades
per a l’obtenció d’un resultat concret constitueixen un procés el qual, en la
majoria dels casos, s’ha de realitzar seguint un mètode preestablert per la direcció
(normalment pels serveis tècnics de l’empresa).

Aquest mètode degudament estudiat i analitzat es normalitza, és a dir, s’estableixen
unes formes i fases concretes que ha de seguir el treballador per realitzar la
seva feina. Aquesta normalització, en molts casos, hauria d’estar recollida en un
document escrit, però és molt convenient acompanyar al text escrit amb esquemes,
gràfics, dibuixos..., per facilitar la comprensió de tots els implicats, per millorar el
mètode, per identificar els riscos i actuar millor contra ells...

Un procés és un conjunt d’activitats encadenades seqüencialment que
generen canvis graduals de manera relativament fixa per donar un resultat
final: producte o servei.
Un procediment és la manera de concretar, de portar a terme, totes les
activitats que constitueixen un procés; també es diu mètode de treball. Cada
procés de treball porta un o més procediments íntimament associats i es pot
realitzar de diferents maneres.

A la figura 3.1, es veu gràficament que per realitzar el procés intern de l’empresa,
identificat amb la referència 2D3, l’empresa ha considerat la possibilitat d’aplicar
tres procediments, però s’ha decidit pel procediment C.

Figura 3.1. Els processos productius de béns o serveis
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Exemple per distingir un procés de treball d’un procediment

Un procés de treball seria descarregar un camió que porta matèries primeres per ser
transformades en productes finals. Aquest material s’ha de col·locar en unes estanteries.

Doncs, aquest procés es pot realitzar de diferents maneres, mètodes o procediments
depenent de la tecnologia utilitzada i de l’organització del treball. Així, pot ser transportat
el material manualment, en transpalet, en carretó mecànic, en cintes transportadores...

3.1 Tipus de processos i procediments de treball

Dins de l’empresa, hi ha varis processos i múltiples procediments. Es distingeixen
dos tipus de processos bàsics:

• Processos operatius: són tots els que contribueixen directament a l’obten-
ció del bé o servei.

• Processos de gestió: són els que desenvolupen funcions de suport, de
control o de qualsevol altra índole, però que no constitueixen accions
pròpies de la línia operativa de l’empresa.

Exemples de processos operatius i de gestió

Les operacions de transport, mecanitzat de peces, pintura o soldadura són alguns
exemples de processos operatius. Com a exemples de processos de gestió tenim el procés
per contractar nou personal o el procés d’investigació d’accidents.

3.1.1 Raons per normalitzar i documentar els procediments

Quines raons hi ha per explicar la conveniència de normalitzar i documentar els
procediments? Bé, trobem moltes raons per establir procediments documentats de
treball, però sempre hem de procurar no caure en l’excés de fixar documentalment
procediments quan no sigui realment necessari, ja que seria fàcil patir els efectes
negatius d’una organització massa burocratitzada. Agruparem els arguments
favorables en quatre grups, tal com es veu en la figura 3.2.
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Ser eficient

L’eficiència consisteix a aprofitar
els recursos productius de la
millor manera possible.

Viabilitat

La viabilitat fa referència a la
possibilitat de supervivència de
l’empresa en el futur. El clima
social està constituït per l’estat
d’ànim de la plantilla que
reflecteix el grau de satisfacció
en el treball.

L’adquisició de noves
màquines requereix una
forta inversió econòmica
que no sempre és possible.

Figura 3.2. Arguments favorables per normalitzar i documentar els procedi-
ments

Repercussions sobre la productivitat

Aprofitar al màxim tots els recursos productius que té a l’abast és una prioritat
bàsica de l’empresa per produir més i amb més qualitat.

Si totes les actuacions i operacions de l’empresa estan normalitzades, es controlen
millor els temps de realització i els costos totals dels processos, la qual cosa facilita
la correcció immediata de les desviacions i propicia aprofitar tots els recursos amb
criteris d’eficiència.

S’ha d’entendre que, per assegurar la viabilitat de l’empresa, aquesta ha de ser
competitiva i ha d’obtenir resultats positius. És responsabilitat de la direcció,
impulsar totes les accions de l’empresa per assolir els objectius previstos, però
hem d’apreciar la influència determinant que té el grau de satisfacció i motivació
dels treballadors per aconseguir-los.

D’aquí, la importància que té, per a la funció directiva, saber captar i valorar
el clima social de l’empresa en tot moment i aplicar les diverses tècniques
motivadores. Fixeu-vos en la figura 3.3 com, dins de les funcions directives, s’ha
donat rellevància a l’aspecte motivador dels treballadors.

Per augmentar la productivitat, l’empresari pot: adquirir nous equips i
contractar o formar el personal, o bé, reorganitzar els factors fent una anàlisi
o estudi del treball.

Per tant, partim de la idea que es pot augmentar la productivitat i els nivells de
seguretat i qualitat utilitzant els recursos o factors productius que ja hi ha, sense
necessitat d’invertir diners en l’adquisició de nous equipaments. Un dels mitjans
mes eficaços per aconseguir-ho és fer un estudi del treball tenint en compte tots el
processos de l’empresa, i definir o redefinir i implantar procediments de treball.
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Figura 3.3. Paper de la direcció en la coordinació dels recursos de l’empresa

L’estudi del treball, o anàlisi del treball, tendeix a enfocar el problema
mitjançant l’anàlisi sistemàtica de les operacions, procediments i mètodes
de treball existents amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia.

Millora del nivells de seguretat i qualitat

Estareu d’acord que els riscos als quals estan sotmesos els treballadors són
generats, en la gran majoria dels casos, pels processos operatius que realitzen en
el seu lloc de treball.

Si s’estudien totes les actuacions humanes en l’empresa juntament amb les
operacions que realitzen les màquines i els equips de treball, si es coneixen les
característiques dels materials utilitzats, podem identificar, avaluar i evitar els
riscos, i adoptar mesures preventives.

Lògicament, el fet de tenir normalitzat el procediment i divulgar-lo als afectats és
de vital importància a l’hora de prevenir accidents i millorar l’acció preventiva.

El mateix es pot dir dels avantatges que comporta la normalització dels proce-
diments per obtenir els productes o serveis amb el grau de qualitat exigida i
per adoptar les mesures correctives en el moment oportú, en establir accions
intermèdies de control.

El servei de prevenció, o el tècnic de prevenció, ha de conèixer tots els procedi-
ments de treball de l’empresa, és més, ha d’intervenir en la seva confecció i revisió
per integrar les mesures preventives oportunes dins de cada procediment específic.
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Càrrega de treball

S’entén per càrrega de treball el
conjunt de requeriments físics i
mentals als quals està sotmès el
treballador en el seu lloc de
treball.

Estudi de temps i
moviments

La cronocinergologia és la
ciència que estudia els temps i
els moviments. Temps enrere,
l’estudi i anàlisi del treball era
conegut com a estudi de temps i
moviments. Els seus pares són F.
B Gilbreth i la seva esposa,
Lillian Evelyn M. Gilbreth.

Altres beneficis de la normalització

Altres beneficis que comporta la normalització dels procediment són els següents:

• En concretar les tasques pròpies de cada lloc de treball, es contribueix
a definir amb precisió les funcions de cada treballador i, així, la seva
responsabilitat queda més ben perfilada.

• S’augmenta la confiança dels treballadors.

• Serveix per fer un estudi econòmic de la rendibilitat de l’empresa i de les
seves seccions.

• Serveix de base per estructurar i organitzar l’empresa tenint en consideració
la càrrega de treball de cada treballador.

3.2 L’anàlisi del treball; tècniques d’estudi

L’empresa (l’empresari o els càrrecs que han rebut la delegació) ha d’analitzar
el contingut del treball i establir totes les operacions i els procediments idonis
a realitzar per aconseguir els objectius (produir, vendre, donar serveis...), però és
molt convenient, i en molts casos necessari, que tingui en consideració l’opinió
dels treballadors afectats.

La participació dels treballadors és essencial per elaborar els procediments
de treball.

Amb l’anàlisi del treball es vol estudiar el treball amb la finalitat de descriure
totes les operacions i fases per normalitzar el millor mètode, introduir millores
i augmentar els nivells de seguretat i la productivitat de l’empresa. Algunes
utilitats de l’anàlisi del treball són:

• Integrar la prevenció

• Millorar les condicions de treball

• Reduir les patologies del treball

• Augmentar la productivitat

“El coneixement i aplicació de certes tècniques genèriques, i en especial l’estudi de
mètodes i la mesura del treball, que s’utilitzen per examinar el treball humà en tots els
seus contexts i que condueixen sistemàticament a investigar tots els factors que influeixen
en l’eficiència i economia de la situació estudiada, amb la finalitat d’efectuar millores”

Definició de l’anàlisi o estudi del treball segons l’OIT.

Per analitzar el treball, s’utilitzen dues tècniques bàsiques:
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Les fases i cicles són una
agrupació ordenada de les

operacions que
constitueixen un procés de

treball.

• Estudi de mètodes. L’estudi de mètodes o de procediments és el registre i
examen crític sistemàtic dels models existents i projectats de portar a terme
un treball, com a mitjà d’idear i aplicar mètodes més senzills i eficaços i de
reduir els costos.

• Estudi de temps. La mesura del treball és l’aplicació de tècniques per
determinar el temps que dedica un treballador qualificat a realitzar un tasca
definida seguint la norma d’execució preestablerta.

Mètodes d’estudi del treball per
millorar les condicions i obtenir més

productivitat

3.3 L’estudi de procediments de treball; pautes per elaborar-los

Per estudiar el treball i elaborar els procediments, hi ha unes pautes d’actuació
de les quals destacarem els aspectes més rellevants:

• Participar necessàriament el tècnic de prevenció i els treballadors afectats.

• Identificar tots els treballs de l’empresa.

• Identificar, d’entre els anteriors, les operacions crítiques des del punt de
vista de la seguretat i de la producció (coll d’ampolla).

• Descompondre els treballs en fases i cicles.

• Analitzar les operacions anteriors des d’un punt de vista crític.

• Establir procediments escrits i fixar les pràctiques de treball.

• Especificar controls per verificar-ne l’eficàcia.

• Documentar el mètode nou amb claredat i simplificació.

• Implantar el mètode nou (notificació i divulgació).

3.3.1 Informació del procediment als treballadors

S’ha d’informar el treballador de la manera d’executar la feina, és a dir,
del procediment que ha de seguir per fabricar o per prestar un servei.

No és inusual que les informacions i instruccions es realitzin oralment i el
treballador acabi dominant el procediment més per repetició que per coneixement.
Això comporta una sèrie d’inconvenients:
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Teoria de Marble

La llei de Marble, o teoria de
predisposició al accidents, diu
que el 25% dels treballadors
pateixen el 75% dels accidents.

• Deformació de la informació transmesa des de l’autoritat que dona l’ordre
fins a arribar al treballador. Com més nivells d’autoritat intervinguin, més
deformació acumularà l’ordre final al treballador.

• Possibilitat que diferents treballadors facin la mateixa feina utilitzant proce-
diments diversos o variacions dins del mateix.

• Possibilitat de no ser eficaços: moviments inútils, demores, absència de
controls...

• Existència de llacunes informatives perquè no s’ha analitzat convenientment
el procés de treball.

• Més dificultats per estudiar el mètode i proposar possibles millores.

• Més dificultats per justificar el mètode davant de possibles protestes dels
treballadors.

• Més possibilitats de patir accidents en no tenir en tot moment, el treballador,
referències materials com ara text escrit, gràfics, esquemes..., dels riscos i
de les mesures preventives.

3.3.2 Criteris per tenir documentats els procediments

És necessari la conveniència de documentar els procediments de treball pels
següents supòsits:

• Aquelles activitats en què la normativa ho exigeix.

• Les feines crítiques que comporten riscos significatius per als treballadors i
per a tercers (persones alienes a la producció).

• Tots els treballs realitzats per treballadors que tenen un historial llarg
d’accidents i incidents.

• Els treballs considerats crítics per la producció.

• Els processos laboriosos, llargs, d’ús poc freqüent...

• Activitats que han de ser realitzades per diverses persones.

• Els treballs en què una normativa legal ho exigeixi.

• Per a les pràctiques de treball, degut a les seves peculiaritats, s’admet que no
es necessària la documentació, excepte en casos especials en consideració
a la imatge d’empresa, atenció al client...

Exemples de pràctiques de treball (pràctiques operatives)

Les pràctiques de treball són feines que es poden fer de manera una mica diferent cada
vegada. Són treballs que comporten poc risc i la seva rellevància rau en el resultat final i no
en la manera de realitzar-se. Alguns exemples de pràctiques de treball són les següents:
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Simplicitat del model

L’imprès que descriu els
procediments hauria de ser

simple i funcional. A més a més,
és convenient incloure

informació gràfica.

• El treball d’una venedora en un supermercat

• El treball d’un conserge

• Les operacions de neteja rutinària

• L’atenció al telèfon

Quins procediments són regulats per normativa?

Hi ha moltes normatives de seguretat industrial que regulen principalment els
procediments per a operacions concretes. Queda fora del nostre camp d’estudi
entrar en el seu coneixement, però sí que el tècnic en prevenció ha de conèixer la
normativa industrial específica del tipus d’activitat de l’empresa.

Respecte al procediments específicament preventius, la normativa no és que sigui
gaire exigent a l’hora de definir-los ni amb l’exigència de forma documentada.
Això no obstant, apareixen prescrites algunes instruccions específiques, com per
exemple en el Reial decret 614/2001, sobre la protecció dels treballadors respecte
al risc elèctric, i el Reial decret 39/1997, que regula el procediment d’avaluació
de riscos de l’empresa i també prescriu el marc configurador que han de reunir els
protocols de revisions mèdiques.

En canvi, les directrius de normalització (de caràcter voluntari) consideren la
documentació dels procediments com un eix central de la seva doctrina.

3.4 La redacció i interpretació dels procediments

A l’hora de redactar els procediments, s’hauria de tenir un model bàsic aplicable
genèricament a tota l’empresa, que contingués la informació necessària. El model
tipus dissenyat per l’empresa perquè sigui específic hauria d’incloure, en principi,
els apartats següents:

• Dades identificadores (referència interna de l’empresa, departament, lloc de
treball, definició del procés...).

• Nom del cap que autoritza el procediment i data (en cas que sigui revisió de
data d’aquesta).

• Nom del lloc de treball i dels treballadors afectats.

• Data i signatura de la percepció pel treballador.

• Declaració de l’objectiu i la importància del treball.

• Explicació dels passos de manera positiva, sense incidir en allò que no s’ha
de fer (s’ha de potenciar que sigui positiu) Al costat del pas s’ha d’indicar el
punt clau que presenti un risc rellevant. Indicar també la mesura preventiva
adient.
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Gràfics d’activitats de
procés

Són representacions il·lustratives
en què s’indiquen, per mitjà de
símbols i informació addicional,
les operacions que es realitzen en
el treball.

3.4.1 Els gràfics i els diagrames; simbologia

Un diagrama és una representació gràfica d’operacions, fases o etapes, que
intervenen en un procés de fabricació o prestació d’un servei. A les empreses hi ha
una ampli ventall de representacions, esquemes, gràfics, diagrames... per facilitar
la comprensió. Nosaltres comentarem els més comuns, però amb la seguretat que
en el vostre futur laboral us en trobareu d’altres tipus.

Els diagrames tenen diversos avantatges: faciliten l’aprenentatge
ràpidament, donen una visió de conjunt de l’operació i s’entenen millor els
fets i les relacions entre ells.

Observeu, en la figura 3.4 i la figura 3.5, dos models de procediments. Notareu les
diferències de confecció entre elles. En la figura 3.5, es comenta el procediment
per soldar dues plaques metàl·liques. Penseu que caldria afegir la utilització dels
equips de protecció individual (EPI) corresponents.

Figura 3.4. Exemple d’un model de procediment de treball



Gestió de la prevenció 70 Estructura empresarial

ASME és l’acrònim de
l’American Society of

Mechanical Engineering.

Figura 3.5. Exemple d’un model de procediment de treball. Descripció de
soldadura de dues plaques de metall

Simbologia dels diagrames

Els símbols utilitzats en el diagrames són convencionals, i cada empresa o secció
pot utilitzar els que cregui més convenients. No obstant això, al final del segle XIX,
als Estats Units es van adoptar un conjunt de símbols ASME. Els més coneguts
i utilitzats són els que representen les activitats d’operació, transport, inspecció,
demora i emmagatzematge.

És recomanable utilitzar la mateixa terminologia en tota l’organització. El millor
és que l’empresa prengui un estàndard de símbols conegut per definir les
diferents operacions. A banda del sistema de símbols ASME, hi ha altres símbols
normalitzats (AINSI, AFNOR...) per a la representació formal dels diagrames.
Tot això facilitarà una única interpretació dels diagrames utilitzats.

En la taula 3.1, es representen els signes ASME per activitats individuals i també
per activitats conjuntes.
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Taula 3.1. Símbols ASME normalment utilitzats en els diagrames

Símbol Activitat Descripció

Operació Qualsevol acció humana o de màquina realitzada
per transformar un producte o prestar un servei.

Transport Desplaçament amb càrregues o sense.

Inspecció Tant en el procés productiu com al final.

Demora Retenció del procés productiu.

Emmagatzematge L’article ha arribat al seu final, com a article
incorporable o totalment acabat.

Operació i inspecció Realitzar qualsevol acció i, a més a més,
comprovar alguna qualitat que ha de reunir.

Demora i transport Article fora del procés productiu que ha de ser
desplaçat.

Inspecció final i emmagatzematge Realitzar les verificacions finals sobre l’article i
emmagatzemar-lo.

3.4.2 Criteris per a l’elaboració dels gràfics

Hi ha normes tècniques establertes per dibuixar els diversos diagrames (de
caràcter voluntari), però seria convenient conèixer-les mínimament a l’hora de
confeccionar i d’interpretar els gràfics (vegeu la figura 3.6).
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Dades a mostrar

Altres dades que han d’oferir els
gràfics són: el nombre de

productes, materials o equips; la
clau dels símbols utilitzats, un

resum de la distància i del temps
i el cost de la mà d’obra, si

s’estimés convenient.

Figura 3.6. Normes d’elaboració de gràfics

Resumidament, els criteris per elaborar els gràfics serien aquests:

• Els materials s’introduiran en el procés per línies horitzontals.

• Les accions sobre cada material s’anoten en una línia vertical, a la dreta, en
què es col·loquen els símbols ordenats segons la seva aparició i de manera
correlativa.

• A la dreta del símbol es descriu l’acció, i a l’esquerra, la distància i el temps
emprats.

• Desprès d’una operació hi poden haver diverses alternatives. D’aquí, han
de derivar tantes línies verticals com alternatives hi hagi.

• Si en el procés canvien el nombre d’unitats mesurades, aquest canvi es
representa tallant la línia vertical per dues horitzontals, i descrivint a dins
el nombre i característiques de les noves unitats.

Recordeu que el tècnic en prevenció ha d’intervenir en el moment de l’elaboració
i modificació d’aquests documents amb l’objecte d’integrar la prevenció en totes
les fases i processos productius.

A tal efecte, s’han d’indicar, quan sigui necessari, juntament amb la descripció de
l’operació, la mesura preventiva. Es pot indicar amb pictogrames (per exemple,
dibuixos d’EPI a utilitzar) o bé amb un text breu marcat amb color destacat, per
exemple vermell.
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’Cursograma’

Un cursograma és un diagrama
en què la successió de fets es
representa mitjançant símbols
que ens ajuden a fer una
representació mental d’un procés
amb l’objecte de poder-lo
executar, examinar i
perfeccionar.

3.5 Tipus de gràfics

Les empreses utilitzen una gran diversitat de gràfics. Per a una correcta sistema-
tització i comprensió, nosaltres parlarem dels gràfics relatius al centre i al lloc de
treball, tant en representació a escala com no, i també de la indicació del temps
invertit en la realització de les operacions o no.

En la taula 3.2, presentem els gràfics més usuals agrupats segons s’indiqui el temps
invertit en l’operació i segons el tipus d’operació. Tingueu en compte que hi ha
llibertat de confecció, per la qual cosa podem trobar diagrames que no s’adaptin
a l’esquema de la taula 3.2.

Taula 3.2. Gràfics i diagrames d’ús més corrent en producció

Temps invertit en operació i tipus Gràfics

Representació gràfica sense escala. Croquis

Indiquen successió dels fets; activitats del procés sense indicació del
temps.

Diagrama sinòptic de procés
Cursograma analític de l’operari
Cursograma analític del material
Cursograma analític de l’equip

Indiquen activitats en el lloc de treball; en temps representats en
escala.

Diagrames d’activitats múltiples
Simograma

Indiquen activitats en el lloc de treball; en temps o sense temps. Diagrama bimanual

Indiquen moviment Diagrama de recorregut
Diagrama de fills
Gràfic de trajectòria
Cronociclograma
Ciclograma

3.5.1 Indiquen successió dels fets

Els diagrames que indiquen successió dels fets tenen en comú que mostren com
es succeeixen les operacions del treballador, de les màquines i del material, però,
normalment, sense indicacions del temps transcorregut.

Entre els diagrames que indiquen successió dels fets tenim:

• El diagrama sinòptic de procés: cursograma que presenta una visió general
de com se succeeixen les operacions principals. Solament utilitza dos
símbols: operació i inspecció.

• Els diagrames analítics: mostren la trajectòria d’un producte o procediment
indicant tots els fets subjectes a estudi, mitjançant el símbol corresponent.
S’utilitzen tots el símbols: operació, inspecció, transport, espera i emma-
gatzematge. Poden aplicar-se a les operacions que fa una persona, a com es
manipula un material o a la utilització d’una màquina.
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El diagrama bimanual té
diverses aplicacions:
treballs de muntatge,

oficines, precisió...

En un cursograma analític, es detalla tot el que fa un treballador. És preferible
utilitzar la veu activa. S’utilitza el mateix model de procediment.

3.5.2 Indiquen activitats en el lloc de treball

En aquests diagrames es representen les operacions que es duen a terme en un lloc
de treball amb indicació del temps invertit. Dins d’aquest tipus de diagrames
trobem:

• Els diagrames d’activitats múltiples: s’hi registren les activitats tant d’opera-
ris com de màquines amb una escala de temps comuna que els correlaciona.

• Els simogrames: s’utilitzen per registrar micromoviments de diverses parts
del cos d’un o més treballadors. S’utilitzen per estudiar moviments molt
repetitius.

• Els diagrames bimanuals: representen l’activitat de les dues mans (a
vegades també dels peus) indicant la relació que s’estableix entre elles amb
una escala de temps.

Símbols utilitzats per descriure els moviments

Aquests símbols poden ser els símbols ASME, però amb una significació una mica diferent:

• Operació. Agafar, subjectar, utilitzar, treure una eina o un material.

• Transport. Moviment de la mà cap al material o eina.

• Espera/atur. Indica temps. L’extremitat no treballa.

• Sosteniment. Sostenir la peça. En aquests diagrames no s’utilitza amb el significat
d’emmagatzematge.

• Inspecció. No se sol utilitzar. El fet d’inspeccionar es considera com una altra operació.

En els simogrames i en els diagrames bimanuals, per tal de representar els
moviments de manera més precisa, s’utilitzen els símbols therblig.

Va ser F. B. Gilbreth qui va fixar en 18 el nombre de moviments bàsics que es
realitzen en les operacions manuals. Aquests moviments s’anomenen therbligs
(Gilbreth escrit a l’inrevés). Observeu, en la taula 3.3, els símbols therblig i el seu
significat.

Taula 3.3. Principals símbols therblig i significat

Símbol Therblig Significat

1. S Seleccionar Triar una peça entre altres

2. A Agafar Tenir el control de la peça

3. TC Transportar càrrega Desplaçar intencionadament una peça d’un lloc a
un altre
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Taula 3.3 (continuació)

Símbol Therblig Significat

4. P Posicionar Orientar la peça respecte a una altra

5. M Muntar Unir una peça a una altra o altres

6. U Utilitzar Realitzar la funció per la qual es van unir les peces

7. D Desmuntar Separar peces unides

8. I Inspeccionar Comprovar algunes característiques de la peça
Subjectar una peça amb la mà

9. PP Posició prèvia Posar en posició una peça que serà utilitzada en el
futur

10. DC Deixar càrrega Perdre el control de la peça

11. TV Transport en buit Desplaçar la mà per arribar a una peça o per fer
algun altre moviment

12. DF Descans per a vèncer la fatiga Deixar la mà quieta per descansar

13. EI Espera inevitable Deixar quieta la mà per no poder realitzar treball útil

14. EE Espera evitable Deixar quieta la mà perquè l’operari no vol treballar

15. PL Planejar Deixar quieta la mà perquè l’operari pensa què ha
de fer

16. SO Sostenir Subjectar una peça amb una mà

A l’hora d’establir els procediments i confeccionar els gràfics, s’han de tenir molt
presents els principis ergonòmics i d’economia dels moviments.

Els principis ergonòmics i d’economia, segons l’OIT

L’OIT, en el seu llibre Introducció a l’estudi del treball (pàg.158), classifica els principis
ergonòmics i d’economia en tres grups:

“Hi ha diferents principis d’economia de moviments que són resultats de l’experiència i
constitueixen una base excel·lent per millorar mètodes en el lloc de treball... Es poden
classificar en tres grups:

• Principis relatius a la utilització del cos humà

• Principis relatius a la distribució del lloc de treball

• Principis relatius als requisits ergonòmics de les màquines, eines”

3.5.3 Indiquen moviment

Hi ha diagrames que indiquen el desplaçament per una àmplia superfície, més
enllà del propi lloc de treball. Dins d’aquest tipus de diagrames trobem:

• El diagrama de recorregut: és un plànol de la fàbrica o secció en el què
s’indica la distribució de les màquines, equips i els llocs de treball. serveixen
per estudiar els moviments i millorar les distàncies, si és el cas.
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• El diagrama de fils: és un plànol fet a escala en el què es representen amb
un fil , tots els recorreguts fets pels treballadors en les diverses operacions
del seu lloc de treball

• El gràfic de trajectòria: és un quadre en el què es consignen dades qualitati-
ves sobre els moviments dels treballadors, materials o equips entre diversos
llocs i durant qualsevol període de temps (vegeu la figura 3.7).

• El ciclograma: consisteix a registrar la trajectòria d’un moviment, normal-
ment per una font de llum sobre el paper.

• el cronociclograma: mètode en què la font de llum és intermitent i això fa
que el traç consisteixi en una sèrie de punts que ens indiquen la direcció i
la velocitat del moviment.

Figura 3.7. Diagrama de trajectòria

3.5.4 Altres gràfics d’ús genèric en l’empresa

Hi ha altres diagrames de representacions gràfiques que, actualment, són molt
utilitzats en l’empresa; com ara:

• Representació clàssica de flux de treball

• Representació moderna de flux de treball

• Diagrama de causa-efecte, espina de peix o d’Ishikawa

• Diagrama de Pareto

Cal fer especial atenció a la representació moderna dels diagrames de flux per la
seva utilització en tots els nivells de les empreses.
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Representació clàssica del flux de treball

El diagrama de flux ó fluxograma expressa gràficament les distintes
operacions que componen un procediment, establint una seqüència
cronològica.

Els fluxogrames són diagrames fàcils de comprendre i consisteixen en un quadre
de doble entrada en què, verticalment, es representa l’ordre cronològic de totes les
fases del procés i, horitzontalment, s’indiquen amb columnes els llocs de treball i
departaments que intervenen en el procés.

Cada operació només està indicada, i la seva descripció és la que consta en la
seva columna. El pas d’una operació a altra s’indica mitjançant una línia contínua.
Observeu aquestes indicacions en la figura 3.8. Es representa el procés de recepció
d’una comanda i com es complimenta.

Figura 3.8. Diagrama “clàssic” de flux de treball

Representació moderna de flux

En les darreres dècades, en el món empresarial, ha tingut èxit un altre tipus de
representació d’aquest diagrama, amb signes en forma de figures geomètriques
i relacionats amb línies i fletxes de diferent forma segons el significat. Així, la
representació moderna dels diagrames de flux pot informar de molts aspectes
relacionats amb el procediment de treball: distàncies recorregudes, itineraris...

En l’actualitat, en les empreses, aquestes representacions es consideren un
instrument valuós per confeccionar mètodes i procediments. En la figura 3.9,
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En la secció “Referències”
trobareu adreces d’interès

per entendre l’elaboració
dels diagrames de flux.

representem un conjunt dels símbols més usuals. I a la figura 3.10 observeu com
aquest diagrama de flux representa el procés de comanda i expedició utilitzant
molt pocs símbols.

Figura 3.9. Símbols del diagrama de flux modern

Figura 3.10. Diagrama de flux; representació moderna

Causa-efecte, espina de peix o d’Ishikawa

El diagrama causa-efecte s’utilitza per representar les diferents causes que configu-
ren una situació. També és conegut com a diagrama d’espina de peix o diagrama
d’Ishikawa, per ser el nom del seu creador.

L’estructura del Diagrama d’Ishikawa és molt intuïtiva: el primer que cal fer és
identificar el problema i després enumerar el conjunt de causes que el poden
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haver produït. A més, per a cada causa, es poden enumerar diferents subcauses.
D’aquesta manera, per determinar les accions correctives es pot actuar amb més
precisió.

L’avantatge del diagrama causa-efecte és que permet la visualització ràpida de la
situació i també permet relacionar les causes per la seva importància i les relacions
entre elles. En la figura 3.11, s’utilitza el diagrama de peix per representar les fases
per tornejar una peça: des del seu transport fins a foradar-la.

Figura 3.11. Diagrama de peix o d’Ishikawa per al
tornejament d’una peça

El diagrama de peix pot resultar molt útil a l’hora d’analitzar les causes que han
influït en un accident de treball (vegeu la figura 3.12).

Figura 3.12. Diagrama de
peix per analitzar les causes
d’un accident de treball

La causa d’un accident és tota condició que intervé en la gènesi o el desenvolupa-
ment d’un accident. Hi ha diferents tipus de causes en un accident:

• Causes immediates: considerem com a tals els actes insegurs i les condi-
cions perilloses, és a dir, totes les causes que participen en l’accident d’una
manera evident i visible.

– Actes insegurs o factor humà: comportaments imprudents de treballa-
dors o caps que introdueixen un risc que pot ser la causa de l’accident.

– Condició perillosa o factor tècnic: errades en materials, instal·lacions,
normativa o disseny del procés de treball que introdueixen un risc, que
pot ser la causa de l’accident.
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Causes d’accidents

Un acte insegur és, per exemple,
retirar les proteccions d’un equip

de treball. Una condició
perillosa és la utilització

d’equips de treball inadequats.
Un exemple de causa bàsica és la

falta d’instruccions de treball.

• Causes bàsiques: considerem com a tals els actors personals i factors de
treball, és a dir, totes les causes que estan al darrere de les causes immediates
i fan que aquestes causes immediates apareguin. Ens remeten sempre a
alguna cosa que falta o falla en l’organització del treball.

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto és un gràfic en què s’organitzen diverses classificacions de
dades per ordre descendent i d’esquerra a dreta, per mitjà de barres senzilles, una
vegada han estat analitzades i agrupades les causes. Així es pot assignar un ordre
de prioritats.

La utilització del diagrama d’Ishikawa es pot complementar amb l’ús del
diagrama de Pareto, ja que aquest permet prioritzar les mesures d’acció rellevants
en aquelles causes més problemàtiques. A la figura 3.13 teniu un exemple d’un
diagrama de Pareto sobre les causes que han produït accidents de treball.

Figura 3.13. Exemple de diagrama de Pareto

3.6 Eines informàtiques per dissenyar gràfics i diagrames

Actualment tenim al nostre abast una sèrie d’eines informàtiques que ens poden
ajudar en el disseny de tot tipus de gràfics i diagrames. Moltes d’aquestes eines són
gratuïtes i solament requereixen realitzar un registre previ. A més, solen incloure
tutorials per facilitar-ne l’ús. Algunes d’aquestes eines són:

• Lucidchart (www.lucidchart.com): és una eina per crear gràfics i diagrames
que es poden compartir de manera col·laborativa.

• PlantUML (www.planttext.com): és un projecte Open source (codi obert)
que permet dibuixar automàticament diagrames.
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• Dia (Linux; dia-installer.de/download/linux.html.es): aplicació informàtica
per dissenyar diagrames que es poden exportar en diferents formats: EPS,
PNG, JPENG...

• Cacoo (cacoo.com): eina per crear tot tipus de diagrames, com ara
mapes conceptuals, wireframes, diagrames de flux... També permet la
col·laboració en temps real.

• Microsoft Office Visio (products.office.com/es): eina de dibuix vectorial de
Microsoft especialitzada en la creació de tot tipus de diagrames (d’oficines,
de bases de dades, de flux, UML).

• OmniGraffle (www.omnigroup.com/omnigraffle): diagrames, gràfics i wi-
reframes per a Mac OS X. Permet disseny automàtic, assistit i manual.
Disposa d’un manual en anglès.

• OpenOffice Draw (www.openoffice.org/es/producto/draw.html): Draw pro-
porciona eines per crear gràfics i diagrames, des d’un esborrany ràpid fins
a un pla complex.

• Mind42 (mind42.com): és una aplicació en línia gratuïta, ràpida i simple
per construir mapes mentals.

• Bubbl.us (bubbl.us): eina especialitzada en brainstorming. Es poden crear
fàcilment mapes mentals de colors per imprimir o compartir amb altres.
Gairebé no hi ha corba d’aprenentatge, però dins del web tenen un botó
d’ajuda per explicar alguns conceptes bàsics.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

SST, SGSST o SGPRL

En alguns estudis tècnics, llibres
de prevenció i documentació
sobre prevenció de riscos
laborals, al SGPRL també se’l
denomina sistema de gestió de
seguretat i salut en el treball
(SGSST o, simplement, SST);
els tres acrònims signifiquen el
mateix.

4. Elaboració de documentació preventiva

Com a tècnics en prevenció de riscos laborals cal que sapigueu com s’han
d’elaborar els procediments preventius, les instruccions de treball i les instruccions
de seguretat. En termes de qualitat, un sistema de gestió de la prevenció de riscos
laborals degudament documentat està estructurat en quatre nivells:

1. El manual de gestió de la PRL.

2. Els procediments del sistema de gestió, amb els seus respectius procedi-
ments específics.

3. Les instruccions de treball.

4. Els registres.

El terme manual de prevenció no apareix expressament esmentat en les normes
preventives. En canvi, els procediments de treball sí que són exigits expressament
a l’hora de ser inclosos en el pla de prevenció de riscos laborals. L’acció preventiva
s’ha d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa a través del pla de prevenció
de riscos laborals.

Els registres són documents per presentar resultats obtinguts o proporcionar
proves o evidències d’activitats realitzades. Per exemple, un registre del lliurament
d’equips de protecció individual (EPI) a la persona treballadora.

La norma ISO 45001:2018 Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball
és una norma internacional que especifica tots els requisits per assegurar la salut
i la seguretat en el treball, ofereix orientació per a la implementació del sistema
de gestió de SST i permet a les organitzacions ser proactives i incrementar el seu
rendiment quant a prevenció de lesions.

Els manuals de procediments i instruccions de seguretat inclouen una descripció
de l’organització productiva amb la finalitat d’identificar els processos dels quals
derivaran les pràctiques, els procediments i les instruccions amb rellevància
preventiva.

Aclariments terminològics

• Un procés és una sèrie d’activitats encadenades seqüencialment que donen com a resultat
un producte o un servei.

• Un procediment estableix i reglamenta les formes concretes de realitzar un conjunt d’activitats,
agrupades en un procés, i sempre de la mateixa manera.

• Les instruccions de treball són procediments específics que han de seguir obligatòriament els
treballadors que realitzen determinades activitats a causa del fet que poden generar perjudicis
o danys en el cas de no realitzar-se de la forma preestablerta.
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Trobareu una anàlisi sobre
la problemàtica que

presenta per a la
seguretat i salut dels

treballadors la
coincidència de

treballadors de diferents
empreses en un mateix

centre de treball en
l’apartat “Sistemes de

coordinació preventiva de
les empreses” de la unitat

“Prevenció integrada a
l’empresa”. Anoteu la

importància que té el fet
de procedimentar les

activitats on es produeixi
aquesta concurrència de

treballadors.

• Les pràctiques de treball són activitats sense riscos significatius; per aquesta raó, normalment
les pràctiques de treball no estan incloses en els manuals de procediments i instruccions de
treball.

Un mateix procés es pot realitzar utilitzant diferents procediments. Els procedi-
ments de treball estableixen com realitzar el conjunt d’activitats d’un procés d’una
forma eficaç i segura, amb la finalitat que sempre es facin de la mateixa manera.

Això no significa que perdurin invariables en el temps. Més aviat tot el contrari:
els processos i els procediments preventius i les instruccions de treball i de
seguretat associats amb aquests s’han de revisar de forma periòdica amb la finalitat
de perfeccionar-los contínuament (metodologia de la millora contínua; planificar,
fer, verificar i actuar).

És molt convenient que l’empresa defineixi els processos productius considerats
clau i les tasques que hi estan associades. Necessàriament, s’han d’establir proce-
diments en tasques crítiques amb riscos seriosos que poden provocar accidents o
incidents greus i molts greus.

Exemples de procés, procediment de treball i activitats crítiques

Un exemple de procés seria fer el manteniment preventiu d’una màquina. Hi hauria
molts procediments per fer aquest manteniment. El que fan les empreses és establir el
procediment de treball més convenient.

Per altra banda, alguns exemples de tasques crítiques que és convenient
procedimentalitzar-les són: soldadures, treballs en espais confinats, riscos d’incendi o
explosió i riscos de contactes elèctrics, entre d’altres.

Cal destacar la conveniència de redactar procediments en els casos que treballa-
dors de l’empresa treballin fora de les seves instal·lacions. En aquests casos és
convenient consultar els responsables de l’empresa col·laboradora a efectes de la
redacció precisa de les fases del treball.

En les empreses es desenvolupen un gran nombre de processos. De
la definició, l’estudi i l’anàlisi dels processos se’n deriva la creació de
procediments i instruccions de treball.

4.1 El principi d’integració en l’elaboració de la documentació

D’acord amb el principi d’integració, el treballador ha de rebre en un únic
document les normes i instruccions de realització del treball juntament amb els
aspectes de seguretat associats: identificació dels riscos i mesures que s’han
d’aplicar. No tindria sentit lliurar diversos documents separats per explicar
aquestes qüestions.

El principi d’integració el podem trobar en l’art. 16.1 de la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals i en el RD 39/1997 del Reglament dels serveis
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Guia per integrar la
prevenció

Consulteu a internet la Guia
tècnica sobre la integració de la
prevenció de riscos laborals en
el sistema general de gestió de
l’empresa. Proporciona
orientacions als empresaris per
dissenyar, implantar, aplicar i fer
un seguiment del pla de
prevenció de riscos laborals de
l’empresa, en especial pimes i
microempreses.

de prevenció (RSP). I en la disposició addicional única del RD 604/2006 de
modificació del RSP s’estableix que l’INSST (antic INSHT) elaborarà i mantindrà
actualitzada una guia tècnica sobre l’esmentada integració.

El principi d’integració promulga que la prevenció de riscos laborals s’ha
d’integrar en el sistema de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les
seves activitats com en tots els nivells jeràrquics, mitjançant la implantació
i aplicació d’un pla de prevenció que inclogui, entre d’altres, les pràctiques,
els procediments i els processos necessaris per realitzar l’acció preventiva
en l’empresa.

Els aspectes de seguretat han d’estar integrats en els procediments i en les
instruccions de treball.

Es poden lliurar addicionalment les normes de seguretat, amb la finalitat de
recordar les mesures preventives que, per la seva importància, es vulguin destacar.
Una norma de seguretat és un conjunt de regles que preceptuen unes actuacions
concretes des de l’únic punt de vista de protegir la salut.

Exemples de normes de seguretat

• Qualsevol persona que entri en la secció de pintura ha de vestir l’equip establert per evitar la
dispersió de partícules de pols que pugui introduir.

• Tot empleat ha de donar compte al seu superior de les situacions insegures que observi al
seu lloc de treball.

• Cap empleat pot circular en vehicles a motor a més de 20 km/h pel recinte interior de
l’empresa.

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació, les normes de seguretat poden ser generals
(afecten la totalitat dels treballadors i centres de treball) o particulars (afecten un
determinat taller, secció...).

Noteu que les normes generals tenen entitat pròpia, ja que no serà possible integrar-
les en procediments específics. En canvi, gran part de les normes particulars poden
ser integrades en aquests.

4.2 Els procediments de treball

Els procediments de treball són documents molt útils per a les organitzacions, ja
que permeten a tots els treballadors saber com s’ha de treballar i quins són els
criteris establerts per desenvolupar les tasques.

Respecte a l’àmbit dels procediments preventius, l’Institut Nacional de Seguretat
i Salut en el Treball (INSST, antic INSHT) ofereix una relació de procediments,
però cada empresa ha de precisar els procediments que ha d’elaborar. És
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Manual de procediments

Consulteu el Manual de
procedimientos de prevención de

riesgos laborales. Guía de
elaboración de l’INSHT, referent

fonamental per als tècnics de
prevenció a l’hora d’elaborar
procediments de gestió de la

prevenció.

recomanable fer-los progressivament i començar sempre pels requerits legalment:
investigació d’accidents, planificació preventiva, vigilància de la salut, avaluació
de riscos, formació i informació...

En aquest material, proposarem la mateixa relació de procediments que es troben
recollits en el Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía
de elaboración publicat per l’INSHT l’any 2003. Aquests procediments agrupats
per la seva naturalesa són els següents:

• A) Mesures per eliminar o reduir els riscos:

– Informació dels riscos en el treball.

– Formació inicial i continuada dels treballadors.

– Instruccions de treball.

– Senyalització de seguretat.

– Equips de protecció individual i roba de treball.

• B) Activitats per al control de riscos:

– Inspeccions i revisions de seguretat.

– Manteniment preventiu.

– Observacions del treball.

– Ordre i neteja als llocs de treball.

– Vigilància de la salut dels treballadors.

– Control de riscos higiènics.

– Control de riscos ergonòmics i psicosociològics.

– Comunicació de riscos detectats i suggeriments de millora.

– Seguiment i control de les mesures correctores.

– Permisos per a treballs especials.

• C) Actuacions davant de canvis previsibles:

– Nous projectes i modificacions de processos o substàncies.

– Adquisicions de màquines, equips de treball i químics.

– Consignació d’instal·lacions i equips circumstancialment fora de ser-
vei.

– Perfils professionals.

– Contractació i subcontractació: treball, persones i equips.

– Accessos de personal i vehicles forans.

– Seguretat de residus.

• D) Actuacions davant de successos previsibles:

– Pla d’emergència.

– Primers auxilis.

– Investigació i anàlisi d’accidents/incidents.

– Control de la sinistralitat.
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4.2.1 Fases en l’elaboració, implantació i seguiment dels
procediments de treball

És recomanable seguir uns passos en l’elaboració i la implantació dels pro-
cediments, perquè d’aquesta manera es facilita que els treballadors n’acceptin
l’aplicació. Aquests passos que cal tenir en consideració són:

• Tenir definit prèviament quines persones han d’intervenir en la seva elabo-
ració.

• Tenir establerts els criteris d’elaboració.

• Tenir establerts els criteris de revisió i d’aprovació.

• Tenir establerts els criteris de distribució i divulgació.

• Tenir establerts els criteris de revisió periòdica i actualització.

Resulta fonamental seguir estrictament la seqüència d’elaboració, implantació i
seguiment següents:

1. Redacció del procediment

2. Revisió i aprovació del procediment

3. Distribució i divulgació

4. Revisió periòdica i actualització

Redacció del procediment

La redacció d’un procediment hauria de complir les següents condicions:

• Redacció senzilla i clara.

• Per facilitar la seva comprensió es poden utilitzar dibuixos, esquemes,
gràfics, diagrames, cursogrames...

• Un procediment ben redactat ha de permetre que una persona no entesa en
la matèria el pogués entendre tan sols llegint-lo.

Revisió i aprovació del procediment

Una vegada redactat el procediment, ha de ser revisat i aprovat. En la revisió és
convenient donar una còpia als intervinents i als representants dels treballadors.

Hi ha de constar el nom de les persones que signen la revisió i l’aprovació
del procediment, els seus càrrecs i la data. Seguint els criteris de gestió de la



Gestió de la prevenció 88 Estructura empresarial

Entrada en vigor dels
procediments

A vegades es deixa un període de
temps des de l’aprovació fins a

l’aplicació perquè els
treballadors s’adaptin a les

modificacions que comporta la
nova forma de realització del

treball.

Una de les parts del
procediment que es pot

distribuir és la descripció de
les operacions i les mesures

preventives.

qualitat, en cap cas poden coincidir en una mateixa persona l’elaboració, la revisió
i l’aprovació d’un mateix procediment de treball.

Depenent de l’àmbit, la direcció de l’empresa o el cap del servei respectiu
aprovarà el procediment. Quan el departament preventiu és un òrgan (staff )
sense competències jeràrquiques, els procediments preventius han de ser aprovats
per la direcció o el cap del servei respectiu de l’empresa on s’hagin d’aplicar els
procediments.

Si l’entrada en vigor del procediment no coincideix amb la data de l’aprovació,
aquella s’ha d’indicar expressament en el full de la portada i en l’apartat intern
respectiu.

Distribució i divulgació

Destaquem les següents característiques:

• S’han de controlar totes les distribucions del procediment per assegurar-se
que tots els destinataris (treballadors, òrgans de l’empresa...) disposen del
document.

• A vegades el procediment és extens i tan sols interessa distribuir-ne directa-
ment una part als afectats.

• S’ha d’establir un document annex al procediment per controlar i documen-
tar la relació de persones que l’han rebut. Els continguts del document annex
són:

– Nom del procediment i número de revisió (si escau) lliurat.
– Nom dels destinataris, data del lliurament i signatura.
– Declaració d’haver llegit i entès el procediment, si és procedent.

• És necessari que el nou procediment sigui acceptat i aplicat per tothom. En
cas contrari, se n’han de buscar els motius, i en el cas de no ser vàlids, s’ha
d’imposar el seu seguiment.

• S’han de retirar tots els exemplars que no siguin de la versió vigent per evitar
que circulin procediments amb versions derogades.

• És aconsellable, a efectes documentals i tècnics, que l’empresa tingui
arxivat un exemplar de cada revisió anterior. (Podria estar en un apèndix
del manual de procediments.)

Observeu que el control documental requereix tenir un control rigorós de la
circulació de les successives reversions que es facin dels procediments de treball.
En moltes ocasions, aquest control és força complicat i requereix l’aplicació de
procediments de control documental.

És necessària formació addicional amb el lliurament del nou procediment?

Depenent de la dificultat del nou procediment, pot ser convenient fer-ne una formació i/o
informar-ne amb major detall. En aquests casos, l’empresa haurà de decidir si n’hi ha prou
amb la lectura i explicació correlativa del procediment o si són necessàries altres accions.
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Revisió periòdica i actualització

Destaquem les següents característiques:

• Qualsevol procediment és susceptible de millora, raó per la qual s’han de
motivar els treballadors perquè participin en aquesta missió.

• La tècnica més utilitzada és l’observació puntual i l’observació sistemàtica
del treball, però és recomanable que s’inclogui un document annex al
procediment -lògicament també vàlid per a la resta de procediments-, per
facilitar les propostes de millores per part dels treballadors.

• El procediment pot regular els mecanismes de valoració i revisió, indicant
la data i l’actuació de les persones que es considerin competents a aquest
efecte.

• Els procediments preventius haurien de revisar-se periòdicament per com-
provar la seva idoneïtat i eficàcia i per implantar els canvis necessaris.

Suposen un motiu per revisar els procediments de treball i, si escau, actualitzar-
los, així com també les instruccions de treball i de seguretat associats en cas de
produir-se algun accident o incident significatiu, o bé per motius de canvis en les
condicions de treball, en els equips utilitzats, en les metodologies de treball...

Continguts del model per efectuar modificacions o millores

Podem recomanar els següents continguts:

1. Nom del procediment i versió.

2. Nom del treballador que proposa la modificació, data i signatura.

3. Descripció de l’operació actual.

4. Descripció de l’operació proposada.

5. Justificació de la proposta de canvi.

4.2.2 Participants en l’elaboració dels procediments

Han de participar en l’elaboració dels procediments operatius les persones
següents:

• Els responsables dels processos productius i de les àrees de treball (aquests
són els responsables directes de la seva elaboració, redacció, divulgació...).

• El servei tècnic o l’oficina tècnica de l’empresa o òrgan similar.

• Els comandaments directes dels treballadors.

• El tècnic de seguretat per identificar i proposar mesures preventives.
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Col·laboració d’altres
empreses

Recordeu que en els casos que
empleats de l’empresa treballin

fora de les seves instal·lacions és
convenient consultar els

responsables de l’empresa
col·laboradora a efectes de la

redacció precisa de les fases del
treball.

Consulteu, a la secció
“Annexos”, la proposta de

procediment per a
l’elaboració d’instruccions

de treball que realitza
l’INSST (antic INSHT) en

la seva NTP 560.
Observeu l’estructura

formal dels procediments
de treball.

Un exemple de títol pot ser
“Procediments d’investigació

d’accidents”.

• Els mateixos treballadors que les aplicaran.

• Altres assessors.

Els tècnics de prevenció i el personal de l’empresa amb funcions específiques rela-
cionades amb el procediment en qüestió, sota la responsabilitat directa del servei
de prevenció, haurien de col·laborar en l’elaboració dels procediments preventius.
És responsabilitat directa del servei de prevenció o del tècnic l’elaboració i la
gestió de totes les fases: divulgació, revisió...

Exemples de participació en l’elaboració

Els responsables de les diverses seccions i els responsables d’emergències han de
col·laborar en l’elaboració d’un procediment de senyalització.

El cap del departament o secció del treball que s’ha d’observar ha de participar en
l’elaboració d’un procediment d’observació del treball de la seva àrea.

4.2.3 Model de procediments

L’empresa ha d’establir el model concret per elaborar els seus procediments. És
convenient que sempre que sigui possible s’utilitzi el mateix model tant per als
procediments operatius com per als de gestió. No obstant això, hi haurà situacions
que requereixin incorporar modificacions o fins i tot crear-ne de nous. A l’hora
d’elaborar-los caldrà tenir en compte tant l’estructura formal com la dels seus
continguts.

Estructura formal

Descriurem els elements formals que haurien d’incorporar els models, distingint
el full de portada de la resta de fulls.

1. Full de portada. És convenient que a la portada hi hagi espai reservat
perquè constin aquests elements:

• Nom de l’empresa o logotip.

• La frase: procediment preventiu...

• Tema, títol o nom del procediment regulat.

• Designació del nivell que correspon al procediment: general de
l’empresa, sectorial, departament, secció...

• Numero del document i referències internes.

• El nombre de pàgines total i la pàgina actual (per exemple, full 4/21).

• Data i signatura de la persona que dóna el vistiplau.

• Data i signatura de la persona que dóna el vistiplau de les revisions
posteriors.

2. Pàgines següents:
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• On ha de constar el número de la pàgina actual sobre el nombre de
pàgines total.

• On ha de constar les dades més rellevants de la pàgina frontal; nom
del procediment, número de referència interna...

EN la figura 4.1 proposem un model de full de portada d’un procediment
configurat sobre la base de les directrius de l’INSST (antic INSHT) i del sistema
de gestió de la Qualitat ISO 9001.

Figura 4.1. Model de portada d’un procediment

Estructura dels continguts

S’ha de tenir cura de fer una distribució correcta dels continguts que han d’em-
plenar un procediment. D’aquesta distribució correcta en depèn en gran part la
comprensió per part dels destinataris i, lògicament, l’aplicació. Distingim els
continguts següents:

1. Objectius. És una breu descripció del contingut del procediment i la
finalitat que es pretén, que normalment és el compliment necessari d’aquest.
Es pot justificar molt breument la seva implantació o revisió.

2. Àmbit:

• Descripció de l’àmbit: general d’empresa o de secció.

• Descripció dels processos regulats i de les seccions on s’ha d’aplicar.

• Descripció de les gestions preventives que regula: característiques...
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3. Funcions i responsabilitats. S’hi esmenten els càrrecs amb competències
en la seva elaboració i revisions posteriors i el responsable directe de la seva
gestió i control. Normalment és el responsable de l’àrea productiva.

4. Equips de treball, eines, documents. Aquesta informació pot incloure’s en
l’apartat següent si els equips són poc significatius. Aquí s’inclouran també
els documents necessaris, les dades i informacions que s’han de processar i
els models que s’han d’utilitzar en els procediments de prevenció. Exemples
d’equips necessaris són: màquines, eines, equips de treball, equips de
protecció individual (EPI), equips de mesura de seguretat i de condicions
higièniques...

5. Fases de treball. En aquest apartat es desenvolupen seqüencialment els
passos que s’han de seguir per a la realització correcta d’un treball o un
procés preventiu. Les fases són les següents:

(a) Determinar els aspectes o tasques que s’han de realitzar. És a dir,
relacionar seqüenciadament les operacions, controls, registres... que
cal seguir per completar totes les fases.

(b) Identificar els riscos i aplicar les mesures preventives. És important la
informació que aporta el fabricant dels equips de treball i de les matè-
ries o substàncies utilitzades. En la fase d’identificació dels riscos, cal
ajudar-nos de la classificació tradicional d’aquests en factors de risc
d’origen humà i factors d’origen tècnic:
• Els factors humans depenen directament de la conducta del mateix
treballador implicat en l’operació.
• Els factors tècnics depenen de circumstàncies que són donades
prèviament (per exemple, escales mal construïdes, màquina sense la
protecció adient...).

(c) Indicar els aspectes de seguretat al costat de l’operació respectiva.

6. Definicions. El procediment ha d’incorporar la definició dels conceptes
tècnics i preventius o en un apartat específic o just a continuació, al costat
o al final de l’epígraf on s’ha esmentat el concepte que es defineix. Seria
convenient tenir un sistema fixat per a tots els procediments.

7. Registre. S’ha d’indicar on s’inclou el procediment original i qui és el
responsable de custodiar-lo.

8. Actuacions i documentació annexa. És normal que un procediment porti
una sèrie de documents accessoris, com els següents:

• Documents annexos de la divulgació del procediment.

• Document annex de les persones que han intervingut en la seva
elaboració.

• Document annex per presentar propostes de modificacions.

• Document annex per indicar les revisions efectuades...

9. Referències legals i tècniques. S’han d’esmentar sempre:

• les lleis i reglaments aplicables,



Gestió de la prevenció 93 Estructura empresarial

Aclariments

Pel que fa a les “Fases de treball”,
sempre s’han de determinar les
tasques estrictament necessàries
per a la realització d’un treball.
Pel que fa a les “Definicions”,
també pot ser convenient aportar
les normes de seguretat en un
apartat específic fora del
procediment. Pel que fa al
“Registre”, normalment, el
procediment original s’inclou en
el manual de procediments.

Les instruccions de treball
són també conegudes com
a instruccions operatives o
procediments operatius.

• les normes tècniques: INSST (antic INSHT), institucions de reconegut
prestigi...,

• els manuals preventius...

10. Altres continguts. Aquí podem incloure mesures substitutòries en cas que
fossin necessàries, possibles actuacions alternatives...

Funcions i responsabilitats dels càrrecs

Les funcions i responsabilitats que corresponen als diversos càrrecs, normalment, són les
següents:

• Els comandaments directes són:

– Els responsables de distribució.

– Els que transmeten les instruccions concretes.

– Els que utilitzaran aquest document per a la formació.

– Els que controlen el seu compliment correcte.

– Els que detecten necessitats d’actualització.

– Els que indicaran si els treballadors requereixen formació específica.

• El servei de prevenció tècnic fa funcions d’assessorament:

– Identificant els riscos de les operacions

– Proposant mesures preventives

• Els treballadors:

– Compleixen les indicacions.

– Comuniquen al seu cap directe les carències o defectes que trobin.

– Els assignats participaran en l’elaboració.

– Podran proposar propostes de revisió.

• Delegats de prevenció:

– Són informats dels riscos i mesures preventives.

– Són consultats prèviament abans de la confecció i/o revisió dels documents.

4.3 Instruccions de treball i instruccions de seguretat

Les instruccions de treball són procediments de treballs específics
d’aquelles tasques que es consideren crítiques per la seva complexitat i
dificultat o per les repercussions greus que qualsevol errada, per mínima que
sigui, pot tenir sobre la salut de les persones i pels danys que pot provocar
en les coses. Considerem crítiques, aquelles activitats en què, per acció o
omissió dels treballadors, puguin succeir accidents o errors que cal evitar.
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En les instruccions de treball queden recollits tots els aspectes de seguretat que
cal tenir en compte per als treballadors a l’hora de realitzar una tasca, per tal que
coneguin la forma correcta d’actuar en les diferents fases de realització de la
tasca i parin atenció especial en els moments clau per a la seva seguretat, la dels
companys i la de les instal·lacions.

Les instruccions de treball que regulen el desenvolupament d’activitats tècniques
des del punt de vista preventiu se solen anomenar instruccions de seguretat i han
format part de la documentació clàssica de les empreses en matèria de seguretat.

Les instruccions de seguretat descriuen de forma clara i concreta la manera
correcta de desenvolupar determinades activitats, treballs o tasques que
poden generar danys si no es realitzen d’una determinada manera.

Resulta necessari elaborar instruccions de seguretat en les següents situacions:

• Quan les activitats són susceptibles de generar riscos greus o molt greus.

• Quan les activitats són considerades crítiques; és a dir, aquelles en les quals
una determinada acció o una omissió poden generar un accident.

• Quan les activitats que es realitzen no són habituals i, per aquest motiu,
és probable que no se segueixin tots els passos establerts per desenvolupar
l’activitat de forma segura (per la manca d’hàbit, per oblit, per la mateixa
dificultat de recordar tots els aspectes preventius...) i que poden conduir a
l’error i, consegüentment, a l’accident. Un exemple representatiu d’activi-
tats no rutinàries és el manteniment preventiu de maquinària que s’ha de
realitzar amb poca freqüència.

Observeu que els destinataris principals de les instruccions de treball i de segu-
retat són els treballadors que porten a terme les tasques objecte del procediment.
No obstant això, resulta del tot convenient que també disposin d’elles els caps de
les corresponents unitats productives. Alhora, observeu que és fonamental que
l’empresa informi els treballadors de la ubicació exacta dels procediments i les
instruccions que han de seguir.

Exemple d’on col·locar les instruccions de treball i seguretat

Com que les instruccions de treball i de seguretat són un important instrument d’informació
i formació per als treballadors que les apliquen, resulta fonamental situar-los físicament al
més a prop possible del lloc on es realitzen les tasques que requereixin seguir-les, per tal
de facilitar la seva ràpida consulta. Per exemple, col·locar la instrucció de seguretat sobre
el manteniment preventiu d’un equip de treball enganxada en el mateix equip de treball.

En aquest sentit, resultaria poc operatiu i totalment desaconsellable deixar les instruccions
de treball o les de seguretat arxivades en les oficines de l’empresa i que els treballadors
haguessin de desplaçar-se i abandonar les seves tasques de la zona productiva per tal de
consultar-les cada cop que ho necessitin.

S’han de tenir en compte les següents precisions:

• El servei de prevenció ha de tenir un paper molt destacat en l’elaboració de
les instruccions de treball. Penseu que la seva intervenció en l’elaboració
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de les instruccions de treball i de seguretat, resulta molt adequada, donada
l’experiència que disposen en la seva elaboració i els coneixements multi-
disciplinaris que disposen.

• Els treballadors han de complir escrupolosament totes les prescripcions.

• S’han de documentar les instruccions mínimes i necessàries.

• És convenient documentar les instruccions, encara que els treballadors
tinguin formació i experiència.

• Per a l’elaboració de les instruccions s’han de tenir molt en compte les
informacions tècniques següents:

– Informació del fabricant

– Característiques dels materials

– Composició dels productes

• S’ha d’integrar la mesura preventiva al costat de l’operació que comporta el
risc.

• La redacció ha de ser senzilla i clara. Resulta fonamental que les instrucci-
ons de treball i les instruccions de seguretat siguin fàcilment comprensibles
i visualment afables, evitant la literatura supèrflua que només pot provocar
confusió o falta d’interès dels treballadors per aplicar-la.

• Les tasques que ha de realitzar personal expressament autoritzat s’han de
fer constar clarament en la instrucció de treball.

• Per facilitar la seva comprensió, es poden utilitzar dibuixos, esquemes,
diagrames...

• S’ha d’establir un temps necessari des del lliurament de la instrucció fins al
moment en què el treballador estigui capacitat per executar les activitats, en
cas de ser necessari.

• És convenient fer servir el mateix model que s’utilitza per als procediments,
però cada empresa ha de configurar el model a les seves necessitats.

• L’INSST (antic INSHT) proposa una relació no exhaustiva d’instruccions de
treball que s’han de documentar per escrit, ja que aquestes estan constituïdes
per un conjunt d’accions que comporten uns nivells superiors de factors de
riscos:

1. Operacions normals amb riscos molt greus (substàncies químiques
perilloses...).

2. Condicions tèrmiques extremes (calor, fred).

3. Operacions en espais confinats.

4. Operacions amb perill d’incendi o explosió.

5. Situacions d’emergència.

6. Control de les activitats subcontractades.

7. Intervencions de personal fora de les instal·lacions.
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Aplicació de les
instruccions

Tingueu en compte que aquestes
requereixen dominar la

informació i adquirir hàbits o
destreses que comporten un cert
temps (document per evidenciar

en forma de registre que la
formació ha acabat i que la

instrucció entra en vigor). És
molt convenient aplicar la

tècnica de les observacions
planificades de treball per

verificar el compliment de la
instrucció.

8. Operacions de càrrega i descàrrega, i moviment de vehicles.

9. Aturades i posades en marxa d’instal·lacions.

10. Operacions de manteniment i neteja.

11. Situacions d’alteració dels procediments normals operatius.

12. Treballs en solitari.

13. Fons i dispositius de seguretat radiològica.

En tot cas, les empreses, atenent els riscos que tinguin presents, haurien d’elaborar
instruccions de treball per a aquelles tasques que en determinades condicions
siguin susceptibles de generar riscos significatius i estiguin associades a les
accions de les persones.

Observeu la conveniència, per part de les empreses, d’identificar de forma clara
quines són les activitats crítiques que es donen durant el desenvolupament dels
seus processos i que necessiten procedimentar.

Per a aquesta identificació recomanem la consulta de les avaluacions de riscos, en
les quals es troben identificats i valorats els riscos per a la seguretat i salut dels
treballadors de totes les activitats i de tots els llocs de treball de les empreses.

Igualment, recomanem que només s’elaborin instruccions de seguretat per a
aquelles activitats que realment ho requereixin, ja que si s’elaboren instruccions
de seguretat per a activitats poc significatives quant a la gravetat dels riscos,
els treballadors poden relativitzar la importància de seguir escrupolosament
les instruccions de seguretat i, consegüentment, obtindríem l’efecte contrari al
desitjat.

4.3.1 Procediment per a l’elaboració d’instruccions de treball

L’INSST (antic INSHT), en la NTP 560 Sistemas de gestión preventiva: proce-
dimientos de elaboración de las instrucciones de trabajo, recull un diagrama de
flux (figura 4.2) que sintetitza les fases d’actuació per elaborar instruccions de
treball d’una forma coherent. Aquest diagrama s’ha d’entendre com una guia que
proporciona criteris d’actuació a les persones que han d’elaborar instruccions de
treball, però en cap cas s’ha d’entendre com de seguiment obligatori.

Elaborar instruccions de treball, en moltes ocasions, resulta una tasca complexa,
motiu pel qual es recomana a les empreses que estableixin procediments per a la
seva elaboració.
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Consulteu, en els
“Annexos”, la proposta de
procediment per a
l’elaboració d’instruccions
de treball que realitza
l’INSHT en la seva NTP
560. Observeu que el
podeu agafar com a
model aplicat d’un
procediment de treball.

Figura 4.2. Diagrama d’actuació per a l’elaboració d’instruccions
de treball

4.3.2 Model aplicat d’una instrucció de treball

Els continguts i l’estructura formal de les instruccions de treball i de les instruc-
cions de seguretat són molt similars als que s’utilitzen per als procediments de
treball. Així, pel que fa als continguts, tindríem:

1. Títol

2. Objectius

3. Àmbit d’aplicació

4. Funcions/responsabilitats
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5. Equips de treball, eines, documents, dades...

6. Fases de treball

7. Definicions

8. Registres

9. Actuacions i documentació annexa

10. Documents de referència: legal i tècnica

11. Altres

Amb la finalitat que observeu, en una instrucció de treball, els aspectes teòrics que
hem estat estudiant en aquest apartat, hem confeccionat una instrucció de treball.
Observeu que no hi hem inclòs totes les fases de treball ni, lògicament, tampoc
tots els punts clau de seguretat (vegeu els exemples de la figura 4.3 a la figura
4.11).

Figura 4.3. Pàgina 1. Instrucció de treball
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Figura 4.4. Pàgina 2. Instrucció de treball

Figura 4.5. Pàgina 3. Instrucció de treball
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Figura 4.6. Pàgina 4. Instrucció de treball

Figura 4.7. Pàgina 5. Instrucció de treball
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Figura 4.8. Pàgina 6. Instrucció de treball

Figura 4.9. Pàgina 7. Instrucció de treball
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Figura 4.10. Pàgina 8. Instrucció de treball

Figura 4.11. Pàgina 9. Instrucció de treball

Finalment, cal afegir que els documents annexos a la instrucció de treball, una
vegada elaborats, s’haurien d’arxivar en el mateix manual de procediments i
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instruccions o bé en qualsevol altre, però sempre tenint cura que hi hagi una bona
correlació entre la instrucció i els seus documents annexos.
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Introducció

En aquesta quarta unitat, “Prevenció integrada a l’empresa”, entrareu de ple en els
aspectes més concrets de com les empreses poden organitzar, implantar i integrar
la prevenció de riscos laborals dintre del seu sistema general de gestió. Malgrat que
no existeix una única forma d’organitzar la prevenció en les empreses, totes elles
han de tenir com a la finalitat el fet de donar compliment a l’extensa normativa
en prevenció de riscos laborals i facilitar l’assoliment dels objectius associats a
l’assegurament i la millora de la seguretat i la salut dels treballadors.

En aquest sentit, en les empreses no pot actuar cadascú pel seu compte, sense
tenir present que les actuacions de les diferents àrees o departaments s’han de
coordinar entre si. Les empreses funcionen com un sistema, on el que passa en un
departament sol tenir repercussions per a la resta; per exemple, en la substitució
de maquinària per una altra de més segura es veuen afectades diferents àrees:
compres, financera, recursos humans, producció, prevenció de riscos laborals...
Resulta imprescindible que l’organització general de l’empresa integri totes les
àrees o departaments, incloent-hi l’àrea preventiva.

En el primer apartat, “Modalitats organitzatives de la prevenció en l’empresa”,
veureu que les empreses poden organitzar la gestió de la prevenció segons
diferents models que fixa la normativa en vigor. En aquest apartat estudiareu
les diferents possibilitats organitzatives de la prevenció que hi ha, les funcions
i responsabilitats que assumeixen en aquest àmbit les persones o empreses que
s’ocupen de l’organització de la prevenció i el paper que han de desenvolupar
les persones que actuen com a recursos preventius durant l’execució de certes
activitats o tasques que es puguin considerar perilloses o d’especial risc.

En el segon apartat, “Òrgans de consulta, representació i participació dels tre-
balladors”, estudiareu la figura dels delegats de prevenció com a peça fonamental
de la millora de l’activitat preventiva a l’empresa; també analitzareu el concepte,
la constitució, els fonaments i les competències dels comitès de seguretat i salut.

Finalment, en el tercer apartat, “Sistemes de coordinació preventiva de les
empreses”, analitzareu les obligacions de coordinació d’activitats empresarials
que es generen quan en una mateixa instal·lació, centre o lloc de treball es troben
treballadors que pertanyen a diferents empreses, com per exemple en una obra
de construcció, on les activitats d’unes empreses poden afectar la seguretat dels
treballadors de les altres.

En els processos productius actuals és cada cop més habitual la contractació i
subcontractació d’una part o de la totalitat de l’activitat a altres empreses. De
fet, aquests fenòmens els podem considerar com un model organitzatiu més dels
sistemes empresarials actuals. En aquest darrer apartat de la unitat s’inclou
també el cas especial de la coordinació d’activitats empresarials en el sector de
la construcció.
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Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades i que observeu els annexos del material web. En cas de
dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els
vostres companys o el professor.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Identifica les diferents modalitats d’organització de la prevenció en l’empre-
sa, analitzant i interpretant la normativa en vigor.

2. Reconeix els diferents òrgans de consulta, representació i participació dels
treballadors especialitzats en matèria de prevenció de riscos laborals, inter-
pretant les seves funcions, competències i facultats a partir de la normativa
vigent.

3. Caracteritza els sistemes de coordinació preventius entre les empreses
contractistes o subcontractistes i els treballadors autònoms, identificant els
diferents sistemes i valorant les seves funcions.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

H. Fayol (1841-1925) va ser
un dels principals autors de
la teoria clàssica de
l’administració.

1. Modalitats organitzatives de la prevenció en l’empresa

La paraula organització té diversos significats aplicats a l’àmbit de l’empresa.
En sentit ampli i genèric, una organització és una entitat formada per persones
i mitjans materials degudament dirigits i coordinats per a la consecució d’uns
objectius. En aquest sentit, l’empresa és una organització. També, i des del punt
de vista doctrinal, s’entén per organització la ciència que estudia el funcionament
intern de les organitzacions i de les empreses.

Però a nosaltres ens interessa definir l’organització com una funció de l’activitat
administrativa -o també directiva-, tal com va descriure H. Fayol, tot establint les
funcions directives següents: planificar, organitzar, coordinar, ordenar i controlar.
De manera que queda demostrat que organitzar és una funció més de l’activitat
directiva.

Com a funció de l’activitat directiva, podem definir l’organització com
la facultat de la direcció d’una empresa per la qual disposa del personal i
dels mitjans de la manera més idònia per aconseguir uns objectius establerts
prèviament amb la realització d’unes accions o activitats.

Per a nosaltres, és clar, la definició d’organització que fa H. Fayol és la més adient
per a l’estudi de l’organització preventiva, però és convenient que sapigueu que
organitzar s’utilitza a vegades “indegudament” com a sinònim de dirigir; en
aquest cas inclouria les funcions de planificar, organitzar, executar, controlar i
corregir. D’aquesta manera, és fàcil entendre la definició d’empresa que ens dona
Eduardo Bueno Campos: “L’empresa és una organització, l’organització de la
qual es regeix d’acord amb els principis de l’organització.”

Aquesta organització de persones i mitjans reunits a través d’una xarxa de relacions
jeràrquiques i funcionals i integrades en òrgans o departaments degudament
dirigits i controlats constitueix l’estructura de l’empresa.

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) ha implantat un marc preventiu que
comporta un marc organitzatiu de la prevenció en l’empresa adequat per garantir
la seguretat dels seus treballadors.

Igualment, aquest text legal imposa a l’empresari l’obligació d’implantar i aplicar
un Pla de Prevenció per portar a terme l’acció preventiva en la seva empresa.
Aquest Pla de Prevenció ha de ser aprovat per la direcció, ha d’estar documentat i
ha d’estar a disposició de les autoritats i dels representants dels treballadors.

L’estructura organitzativa preventiva s’ha d’integrar en el sistema de
gestió que apliqui l’empresa. Qualsevol sistema és vàlid sempre que permeti
complir amb les obligacions legals i garantir la salut dels treballadors.
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Ordenança general de
seguretat i higiene en el

treball

Aquest era el nom de la norma
bàsica anterior a la implantació

de l’LPRL. Es tractava d’una
bona norma de caràcter

eminentment tècnic, però que no
regulava els aspectes que

remarquen la nova cultura
preventiva: integració,

participació,
multidisciplinarietat, formació...

En el pla de prevenció s’ha de definir l’organització preventiva de l’empresa en-
tenent per aquesta, d’una banda, la modalitat triada entre les diverses alternatives
que hi ha; d’una altra, l’assignació de funcions i responsabilitats als membres de
l’empresa amb competències en aquest camp i la ubicació concreta dels òrgans
preventius en l’estructura de l’empresa.

1.1 Marc organitzatiu

La cultura de l’empresa és el conjunt de creences i principis bàsics que di-
ferencien una empresa de les altres i que són assumits i compartits pels seus
membres. Intervenen molts factors configuradors tant de part de l’empresari com
dels treballadors. La cultura determina la manera de comportar-se, de comunicar-
se i relacionar-se.

La Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995 de 8 de novembre de
LPRL) ha establert i implantat un marc preventiu que facilita la implantació d’una
adequada cultura preventiva.

Per apreciar millor els canvis que ha introduït, és convenient viatjar enrere uns
quants anys per veure com era, a grans trets, l’organització preventiva abans de
l’esmentada llei.

1.1.1 El marc organitzatiu anterior a la Llei de prevenció de riscos
laborals (LPRL)

Abans de la implantació de l’LPRL, la normativa aplicable amb caràcter bàsic era
l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball, aprovada per l’Ordre de 9
de març de 1971.

Aquesta norma regulava unes obligacions que havien d’assumir els empresaris
per protegir la salut física dels seus treballadors. Aquestes obligacions eren
aplicades puntualment a les empreses a través d’un conjunt d’accions aïllades i
sense connexió ni planificació prèvia.

Normalment l’organització s’establia amb la creació d’un òrgan de seguretat i hi-
giene que funcionava sense coordinació ni connexió amb la resta de departaments
de l’empresa. D’altra banda, estava adscrit al departament de recursos humans i
no hi havia relació ni integració amb els altres òrgans de l’empresa.

Canvis en la terminologia preventiva

Abans s’utilitzava el terme seguretat i higiene, la qual cosa comporta fer objecte d’acció
solament la lluita contra els accidents i les malalties professionals.

Actualment s’utilitza l’expressió de prevenció de riscos, que comporta fer objecte d’acció la
lluita contra tot tipus de riscos, i així han adquirit rellevància legal tot el seguit de riscos de
càrrega física laboral i els que poden alterar la salut psíquica i social dels treballadors.
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Per organitzar una empresa
és necessari conèixer els
principis en què es
fonamenta.

Consulteu els principis de
l’acció preventiva recollits
en l’article 15 de l’LPRL.

1.1.2 El marc organitzatiu actual

La implantació de l’LPRL, en total harmonia amb la directiva marc europea, ha
influït determinantment en la introducció i la implantació progressiva d’una nova
mentalitat d’acord amb els principis preventius d’integració, participació i previ-
sió promulgats pel mateix text legal. També ha estat bàsic el canvi de mentalitat
dels agents socials: treballadors, sindicats, empresaris, administracions...

I ens preguntarem: quines són les grans línies mestres d’aquesta nova concepció
preventiva? Els articles 14 i 15 de l’LPRL ens donen la resposta. Aquests dos
articles són fonamentals per a la comprensió del marc normatiu actual.

L’organització preventiva ha d’estar alineada amb els principals elements confi-
guradors de l’actual concepció de la prevenció; els principals són:

1. L’acció preventiva ha de ser integrada i multidisciplinària. Una de
les formes amb les quals l’LPRL preveu que els empresaris poden donar
compliment al dret dels treballadors a disposar d’una protecció eficaç en
matèria de seguretat i salut en el treball és mitjançant la integració de
l’activitat preventiva en l’empresa.

2. L’empresari ha de garantir la salut integral dels treballadors. Observeu
que s’utilitza l’infinitiu garantir, és a dir, assegurar completament.

3. L’acció preventiva ha de ser una acció permanent de seguiment de l’acti-
vitat preventiva amb la fi de perfeccionar de manera contínua les activitats
d’identificació, avaluació i control dels riscos.

4. S’afavoreix la consulta i participació dels treballadors. Els treballadors i
els seus representants, han de contribuir a la integració de la PRL mitjançant
la seva participació o consulta al voltant de la implantació i aplicació del pla
de prevenció de riscos, l’avaluació de riscos i la planificació preventiva.

5. S’impulsa la formació dels treballadors. La formació inicial i contínua
dels treballadors esdevé una obligació empresarial clau per a la integració
de la prevenció en tots els nivells jeràrquics de les empreses. Especial
importància pren la formació de les persones amb funcions específiques en
el desenvolupament de l’activitat preventiva. La normativa agrupa en tres
nivells la formació mínima exigible en relació amb les tasques desenvolupar
-nivell bàsic, nivell intermedi i nivell superior.

La implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals és l’ins-
trument mitjançant el qual les empreses integren la prevenció en el seu sistema
general de gestió de les empreses.
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Convenis col·lectius

Els convenis col·lectius
establerts amb els treballadors o

els seus representants també
obliguen l’empresari en matèria

de seguretat i salut, ja que
inclouen la majoria d’ells

inclouen articles que en fan
referència a la prevenció de

riscos laborals.

Cercle de la millora
contínua

Walter A. Shewhart (1891-1967)
fou un físic i enginyer

estatunidenc, conegut com el
pare del control estadístic de la
qualitat. És coautor, juntament

amb E. Deming (1900-1993), del
popular cercle, també anomenat
“cicle de Deming-Shewhart” o

PDCA (en anglès
Plan-Do-Check-Act).

Integrar la prevenció vol dir que aquesta ha de ser considerada i aplicada,
de manera inseparable, en tots els processos, en l’organització del treball i en
tots els nivells jeràrquics. Tots els procediments de treball han de disposar
de les mesures preventives necessàries.

Les funcions i responsabilitats preventives es deleguen directament a la línia
jeràrquica de l’empresa; sabem que la responsabilitat última recau en el màxim
nivell d’autoritat de l’empresa.

Exemple d’integració en els nivells jeràrquics

Els nivells jeràrquics han de tenir presents la PRL en qualsevol activitat que ordenin i en
totes les decisions que prenguin. Per exemple, la PRL està integrada en el departament de
compres, quan aquest pren decisions de compra de maquinària tenint presents la seguretat
i no només el preu.

1.1.3 Estructura organitzativa

Com a conseqüència del nou marc legal, és necessari que qualsevol empresa tingui
una estructura organitzativa preventiva adequada per garantir la seguretat dels
seus treballadors. Per materialitzar el deure de protegir la salut dels treballadors
i el dret d’aquests a una protecció efectiva, l’empresari ha de garantir la seguretat
i salut mitjançant un seguit d’actuacions, una de les quals és la constitució d’una
organització preventiva efectiva “amb mitjans adequats”, recollida en l’article 14.2
de l’LPRL.

Article 14.2 LPRL. Dret a la protecció enfront dels riscos laborals

“En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut
dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquest
efecte, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari realitzarà la prevenció dels
riscos laborals mitjançant [...] la constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en
els termes establerts en el capítol IV d’aquesta llei.”

Lògicament, la forma concreta d’organització dependrà de molts factors com el
nombre de treballadors, l’activitat realitzada, el conjunt de riscos que presenta o
la modalitat preventiva triada, però, de tota manera, aquest marc organitzatiu ha
de permetre actuar en els següents camps per garantir la millora contínua de la
prevenció:

1. Identificació i avaluació dels riscos.

2. Planificació de les actuacions preventives.

3. Adopció de mesures preventives.

4. Control periòdic de l’estat preventiu.

5. Introducció de millores, si escau.

Observareu que els passos anteriors coincideixen amb les quatre fases de la
millora contínua, tal com els va concebre Walter A. Shewhart: planificar,
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executar, controlar i corregir (vegeu la figura 1.1). Noteu que la identificació
i avaluació dels riscos són dues actuacions prèvies a la planificació.

Figura 1.1. Cercle de millora contínua de Walter A.
Shewhart

La normativa no obliga a constituir l’organització preventiva (dins del marc
organitzatiu genèric de l’empresa) d’una determinada manera, ni dóna criteris
d’estructuració respecte als altres òrgans o departaments. L’empresa té llibertat
d’acció per ubicar i relacionar l’òrgan preventiu respecte als altres (hi ha diversos
models d’ubicació que ja comentarem), però sí que està obligada a complir les
exigències legals i les pactades amb els treballadors.

En canvi, sí que és una obligació legal definir i establir una estructura organitzativa
concreta adoptant qualsevol de les modalitats organitzatives que estableix la
normativa i integrar-la dins del sistema de gestió de l’empresa.

L’estructura organitzativa preventiva consisteix a definir l’òrgan
preventiu, ubicar-lo dins de l’organització general de l’empresa, designar
persones i mitjans i atribuir funcions i responsabilitats.

Ara bé, una vegada constituïda l’estructura organitzativa preventiva, què ha de fer
l’empresa? Aquesta estructura ha de permetre realitzar una acció preventiva de
millora contínua a l’empresa.

Acció preventiva

És el conjunt d’actuacions planificades, organitzades, executades i controlades en el si de
l’empresa per avaluar els riscos i aplicar les mesures preventives adients.

Alguns exemples d’accions preventives són avaluar riscos, informar i formar els treballadors,
consultar i participar, vigilar la salut, preveure les actuacions per a emergències i risc greu
i imminent, i constituir una organització adequada.
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Concepció del terme
’gestió’

La paraula gestió, aplicada a
l’àmbit organitzatiu de

l’empresa, s’utilitza a vegades
amb dos sentits no coincidents.
L’un implica planificació dels

objectius de mitjà i curt termini
més la realització de les accions

per aconseguir-los, i l’altre
solament l’execució d’accions.

És necessari que estudieu
l’article 16 de la Llei

31/1995 PRL i els articles
1 i 2 del RD 39/1997

Reglament dels serveis de
prevenció (RSP) al·lusius
als plans de prevenció.

1.1.4 El pla de prevenció

El pla de prevenció és l’eina mitjançant la qual les empreses integren la seva
activitat preventiva en el seu sistema general de gestió. És a dir, amb el pla
de prevenció les empreses tenen en consideració l’activitat preventiva en totes les
seves activitats i nivells jeràrquics, evitant que l’activitat preventiva sigui tractada
de forma aïllada de la resta d’activitats i plans empresarials.

Quan les normes legals i tècniques fan referència al sistema de gestió estan
relacionades amb la primera accepció, és a dir, la gestió implica la planificació
d’objectius i l’execució d’accions per assolir-los.

La legislació vol donar la màxima importància al pla de prevenció, i per això
exigeix que sigui aprovat per la direcció de l’empresa, assumit per tots el nivells
jeràrquics i conegut per tots els treballadors. A més a més, s’assenyala que el
document sempre ha d’estar a disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats
sanitàries i dels representants dels treballadors.

Amb la finalitat de facilitar i impulsar la seva consulta, és a dir, per tal que el pla
de prevenció sigui un document àgil i útil, es recomana que tingui una extensió
reduïda i que sigui fàcilment comprensible per qualsevol treballador.

Cal tenir present que el pla de prevenció s’ha d’adaptar a cada empresa,
a les seves característiques, activitats i dimensions. Resulta censurable que
les empreses facin una simple adaptació o, en el pitjor dels casos, una còpia,
dels plans de prevenció d’altres empreses.

L’article 16.1 de l’LPRL precisa uns continguts del pla de prevenció, però les
successives modificacions reglamentàries del RD 39/1997, del Reglament dels
serveis de prevenció, han ampliat aquests continguts. Avui en dia, el pla de
prevenció, entès com un patró que orienta conductes (a part de com a document
que les acredita), inclou diferents elements organitzatius de la prevenció de riscos
laborals (PRL) de l’empresa. El seu contingut mínim legal és:

• La identificació de l’empresa i de la seva activitat, el nombre de centres
de treball i les seves característiques, el nombre de treballadors i les
característiques rellevants d’aquests en relació amb la PRL.

• L’estructura organitzativa. Inclou les funcions i responsabilitats dels dife-
rents nivells jeràrquics i dels canals de comunicació, és a dir, l’organització
preventiva de l’empresa.

• L’organització de la PRL. Inclou la modalitat preventiva implantada i els
òrgans de representació en temes de PRL.

• L’organització de la producció. Inclou la identificació dels processos que
es desenvolupen (de treball o de gestió), les pràctiques de treball i els
procediments organitzatius de la PRL.
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Contingut de la planificació
preventiva

La planificació preventiva inclou
les activitats encaminades a
eliminar, reduir o controlar els
riscos. Per a la seva planificació
s’ha d’incloure el termini per dur
a terme les activitats, s’han
d’establir funcions i
responsabilitats al personal
designat i s’han d’assignar
recursos materials.

En aquesta unitat tractarem
els articles 30, 31, 32 i 32
bis de l’LPRL, sense ignorar
que tot allò relatiu a la
consulta i participació dels
treballadors també forma
part de l’organització
preventiva.

• La política, els objectius i les fites que pretén assolir l’empresa en l’àmbit
de la PRL.

• Els recursos humans, tècnics, materials i econòmics necessaris per a l’acció
preventiva amb la finalitat d’assolir els objectius i les fites marcades.

El pla de prevenció de l’empresa és l’eina que articula l’acció preventiva.
Els dos instruments essencials per gestionar-lo són l’avaluació de riscos
(inicial, actualitzada i revisada) i la planificació de l’activitat preventiva.

Les empreses amb menys de 51 treballadors i que no desenvolupin cap de les
activitats perilloses relacionades amb l’annex I del RD 39/1997 RSP, poden
incloure en un únic document el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la
planificació preventiva. Així, el document que elaborin aquestes empreses inclou
les mesures operatives necessàries per integrar la PRL en l’activitat de l’empresa,
els llocs de treball amb riscos i les mesures per evitar-los o reduir-los. En el cas
de les mesures preventives, aquestes aniran prioritzades en funció de la gravetat
del riscos i amb indicació del termini d’execució.

L’orientació de les conductes preventives té com a finalitat l’eficàcia i
l’eficiència.

A les empreses, les actuacions preventives han d’estar orientades a la consecució
de dos principis bàsics de gestió:

• Principi d’eficàcia: s’ha d’efectuar un control continu de les condicions de
treball i del compliment de totes les obligacions legals i pactades.

• Principi d’eficiència: s’han d’intentar millorar contínuament els nivells
preventius de l’empresa (art. 15 LPRL).

1.2 Normativa aplicable

Per a l’estudi de l’organització de la prevenció en les empreses, la normativa de
referència que cal tenir present és la Llei 31/1995 PRL i el RD 39/1997 RSP i
les seves posteriors modificacions. En data de publicació d’aquest material, la
darrera modificació del RD 39/1997 RSP correspon al 10 d’octubre del 2015. La
regulació legal de l’organització preventiva es recull en els capítols IV i V de
l’LPRL:

• Capítol IV: Serveis de prevenció (de l’article 30 al 32).

• Capítol V: Consulta i participació dels treballadors (de l’article 33 al 40).
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Delegats de prevenció

Són els representants dels
treballadors amb funcions
específiques en PRL. No

realitzen activitats preventives, i
la seva funció es centra en la

vigilància i el control del
compliment de l’empresa en les
seves obligacions en matèria de

PRL.

Comitè de seguretat i salut

És un òrgan de participació i
consulta en matèria de PRL
format per igual nombre de

representants de l’empresa que
dels treballadors.

Els articles de l’LPRL estan desenvolupats reglamentàriament al RD
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, concretament en el seu capítol III, “Organització de recursos per
a les activitats preventives”.

A més a més, el capítol VI, “Funcions i nivells de qualificació” (de l’article 34 al
37) i l’annex I (llistat de treballs amb activitats perilloses) del mateix RD 39/1997
RSP, inclouen continguts que necessàriament heu de tenir presents a l’hora de
determinar l’organització de la prevenció en l’empresa.

Com consultar la normativa?

A l’hora de cercar la normativa, assegureu-vos que consulteu les versions vigents i que
la font sigui del tot fiable. En aquest sentit, defugiu els documents en format PDF que es
publiquen a internet, ja que poden estar obsolets. Us podem recomanar, per exemple, que
consulteu la normativa de PRL publicada al web de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut
en el Treball (INSST): www.insst.es.

1.3 Organització de la prevenció a l’empresa

L’empresa ha de triar un dels següents models organitzatius, previstos per la
normativa, per tal que s’encarregui de les activitats preventives:

• Per assumpció personal per l’empresari

• Designant un o diversos treballadors

• Constituint un servei de prevenció propi (SPP)

• Concertant tota o una part de l’acció preventiva amb un servei de prevenció
aliè (SPA)

Correspon a les direccions de les empreses establir l’organització preventiva,
respectant els requisits que la legislació estableix, i definir les funcions, les
responsabilitats i els objectius en matèria preventiva en tota la línia jeràrquica
de l’empresa.

La ubicació concreta de la unitat preventiva dintre de l’organigrama empresarial
l’ha d’establir cada empresa seguint criteris d’eficàcia quant a capacitat de
coordinació amb les altres unitats, actuació ràpida i poder de decisió, entre d’altres.
Tot i això, en els sistemes organitzatius actuals, i seguint les directius d’integració
de la prevenció en el sistema de gestió general de les empreses, la tendència és
ubicar l’òrgan preventiu com una unitat staff, de forma que les tasques preventives
del dia a dia són realitzades pels diferents comandaments de la línia jeràrquica.
Per exemple, a l’inici de la jornada laboral els comandaments assignen les tasques
a realitzar als operaris, tot indicant les mesures preventives i de protecció que cal
seguir durant la seva execució.
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Consulteu les funcions i
els nivells de qualificació
necessàries al capítol VI
del RD 39/1997 RSP. Les
funcions es classifiquen
en tres nivells: bàsic,
intermedi i superior.

A més a més, en certs casos, existeix la possibilitat de formar part d’un servei de
prevenció mancomunat (SPM) constituït entre diferents empreses, tot i que, per
a cadascuna de les empreses tindrà la consideració de servei de prevenció propi.

1.3.1 Assumpció personal pel mateix empresari

L’empresari podrà desenvolupar personalment l’activitat preventiva, exceptuant
la vigilància de la salut dels treballadors, sempre que compleixi els següents
requisits (vegeu la figura 1.2):

• Que l’empresa tingui fins a 10 treballadors, o fins a 25 si només té un centre
de treball.

• Que l’empresari treballi habitualment en el centre de treball.

• Que l’empresari disposi del nivell de capacitació corresponent a les funcions
de prevenció de riscos laborals que vulgui desenvolupar.

• Que no siguin activitats preventives relatives a la vigilància de la salut dels
treballadors.

• Que no desenvolupi activitats perilloses incloses en l’annex I del RD
39/1997 RSP.

Figura 1.2. Requisits bàsics de la modalitat organitzati-
va: assumpció pel mateix empresari

Activitats perilloses

En l’annex I del RD 39/1997 RSP figuren les següents activitats perilloses:

• Exposició a radiacions ionitzants en zones controlades.

• Exposició a agents tòxics i molt tòxics (categories 1, 2 i 3) i, particularment, cancerígens,
mutàgens o tòxics per a la reproducció (Cat. 1A i 1B).



Gestió de la prevenció 18 Prevenció integrada a l'empresa

• Activitats en què intervenen productes químics d’alt risc.

• Exposició a agents biològics dels grups 3 i 4.

• Fabricació, manipulació i utilització d’explosius i pirotècnia.

• Mineria a cel obert i d’interior, i sondejos en superfície terrestre o en plataformes marines.

• Immersió sota l’aigua.

• Obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels amb el risc de caiguda des
d’alçada o de quedar soterrat.

• Indústria siderúrgica i en la construcció naval.

• Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa d’aquests.

• Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silícia.

• Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

Les activitats preventives que no pugui assumir l’empresari, entre elles la vigilàn-
cia de la salut dels treballadors, les ha de realitzar obligatòriament a través d’una
de les altres modalitats d’organització preventiva previstes a la normativa.

1.3.2 Designació d’un o més treballadors

L’empresari podrà designar un o diversos treballadors de la seva empresa perquè
assumeixin les activitats preventives si es donen els requisits següents:

• Que l’empresa tingui un màxim de 500 treballadors.

• Que l’empresa tingui un màxim de 249 treballadors i la seva activitat no
estigui inclosa en l’annex I del RSP.

• Que els treballadors designats disposin del nivell de capacitació correspo-
nents a les funcions de PRL que vagin a desenvolupar.

• Que el nombre de treballadors designats i els mitjans posats a disposició
siguin els necessaris per dur adequadament les funcions: temps disponible
per realitzar les activitats, recursos materials...

Els treballadors designats, a més a més de disposar de la capacitació formativa
reglamentària, han de tenir altres capacitats que li permetin realitzar les seves
funcions de forma eficaç; principalment, capacitats de gestió de les relacions
interpersonals, de direcció i de lideratge.

En aquest sentit, resulta convenient que els treballadors designats depenguin
orgànicament de la direcció de l’empresa. Observeu que si la seva posició
en l’organigrama de l’empresa és de dependència directa amb la direcció, els
proporciona certa autoritat a l’hora de portar a terme les tasques preventives,
com per exemple instruir comandaments i treballadors en l’àmbit de les seves
competències.
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Les activitats preventives que no puguin assumir els treballadors designats les ha
de realitzar l’empresa mitjançant la constitució d’un SPP o la contractació d’un o
més SPA. No serà obligatòria la designació de treballadors quan l’empresari:

• Realitzi personalment l’activitat preventiva.

• Hagi recorregut a un servei de prevenció aliè.

• Hagi constituït un servei de prevenció propi.

Tot i que es compleixin els requisits per a l’assumpció pel mateix empresari o per
a la designació d’un o més treballadors, l’autoritat laboral pot obligar l’empresa
a constituir un servei de prevenció propi o concertar un servei de prevenció aliè
sobre la base de les circumstàncies concretes de l’empresa, com podrien ser la
freqüència i la gravetat de la seva sinistralitat.

En la figura 1.3 podeu veure possibles modalitats organitzatives de la prevenció
en empreses de 250 a 500 treballadors.

Figura 1.3. Modalitats organitzatives en empreses de
250 a 500 treballadors

1.3.3 Serveis de prevenció: constitució o concertació

El servei de prevenció és el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció
de la salut de tots els treballadors, assessorant els integrants de l’empresa
i donant-los suport. En tots els casos, per a la seva constitució, cal
l’acreditació de l’autoritat laboral i l’aprovació de l’autoritat sanitària quant
als aspectes sanitaris.

Els mitjans humans i materials emprats pel servei de prevenció tindran un caràcter
interdisciplinari, i s’adequaran a:

• La mida de l’empresa

• Els tipus de riscos
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Acció interdisciplinària

L’acció preventiva dels serveis
de prevenció té un caràcter
interdisciplinari, ja que els

problemes preventius han de ser
tractats de forma global i els

diversos equips han de treballar
amb dependència mútua,

superant les divisions de les
diferents especialitats

preventives que hi intervenen:
seguretat en el treball, higiene

industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada i

medicina en el treball.

En l’apartat “Sistemes de
coordinació preventiva de
les empreses” d’aquesta

unitat trobareu informació
sobre la tasca dels

encarregats coordinadors,
els quals tenen funcions

diferents de les dels
recursos preventius.

• La distribució de riscos

Les competències o funcions dels serveis de prevenció (siguin serveis propis o
aliens) són aquelles que estan relacionades amb l’acció preventiva en l’empresa.
Segons l’art. 31.3 de la Llei 31/1995 PRL, tenen les funcions següents, entre
d’altres:

• Disseny, implantació i aplicació del pla preventiu integrant-lo en l’empresa.

• Avaluació dels factors de risc.

• Planificació de la prevenció i priorització de les mesures preventives i
vigilància de la seva eficàcia.

• Impartició d’informació i formació als treballadors.

• Implantació de primers auxilis i dels plans d’emergència.

• Vigilància de la salut dels treballadors.

D’altra banda, els tipus de serveis preventius poden ser:

• Servei de prevenció propi (SPP)

• Servei de prevenció aliè (SPA)

• Servei de prevenció mancomunat (SPM)

Quan una empresa estableix o concerta l’activitat preventiva a un servei de
prevenció, resulta totalment necessari que disposi, de forma complementària al
servei de prevenció, de la figura d’un/a coordinador/a de prevenció en tots
els seus centres de treball. Aquesta figura realitza funcions similars a les del
treballador designat, però, a més a més, coordina i agilitza la comunicació entre
l’empresa i el servei de prevenció.

Quan la modalitat preventiva de les empreses és la concertació d’un SPA, la figura
del/de la coordinador/a de prevenció afavoreix la integració de la prevenció en els
processos productius de l’empresa. Observeu que els SPA no tenen una presència
continuada en els centres de treball, fet que dificulta la integració de la prevenció
en els processos productius i en el sistema de gestió general de l’empresa.

Servei de prevenció propi

El servei de prevenció propi (SPP) es constitueix amb personal de
l’empresa, i se sotmetrà a una auditoria prèvia.

Hi ha obligatorietat del servei de prevenció propi, és a dir, l’empresari l’ha de
constituir quan l’empresa:
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• Tingui més de 500 treballadors.

• Tingui entre 250 i 500 treballadors i s’hi desenvolupin activitats perilloses.

• Ho decideixi l’autoritat laboral per raó de la perillositat de l’activitat o per
la freqüència de la sinistralitat, sempre que no es concerti un servei de
prevenció aliè.

Alhora, l’organització del servei de prevenció és la següent:

• El servei de prevenció propi constituirà una organització específica a la qual
els seus components hauran de dedicar-se en exclusivitat.

• Disposarà de les instal·lacions i els mitjans humans i i materials necessaris.

• Tindrà, com a mínim, dues especialitats o disciplines preventives pròpies
del nivell superior. Els experts actuaran de manera coordinada segons el que
preveuen els protocols d’actuació o altres mitjans que coordinen objectius,
procediments i competències.

• Han de tenir tècnics suficients per dur a terme les funcions dels nivells bàsic
i intermedi.

• Quan determinades activitats preventives no siguin assumides pel servei de
prevenció propi, seran dutes a terme pels serveis de prevenció aliens.

• Si assumeixen l’especialitat de medicina del treball, els serveis sanitaris han
de ser aprovats i registrats per l’autoritat sanitària.

• Finalment, faran la memòria i la programació anual del servei de prevenció,
que estarà a disposició de les autoritats laborals i sanitàries i del comitè de
seguretat i salut.

Exempció de l’auditoria prèvia dels SPP

Queden exemptes de l’obligació de sotmetre’s a una auditoria aquelles empreses de fins a
50 treballadors l’activitat de les quals no estigui inclosa en l’annex I del RD 39/1997 RSP,
que desenvolupin les activitats preventives amb recursos propis i en les quals l’eficàcia del
sistema preventiu resulti evident sense necessitat de recórrer a una auditoria pel limitat
nombre de treballadors i l’escassa complexitat de l’activitat preventiva.

En aquest cas, l’obligació d’auditar se substituirà per la remissió a l’autoritat laboral d’una
notificació sobre la concurrència de les causes que fan innecessària l’auditoria. No obstant
això, l’autoritat laboral podrà requerir la realització d’una auditoria, a la vista de les dades
de sinistralitat de l’empresa o del sector o de la perillositat de les activitats desenvolupades
o la inadequació del sistema de prevenció.

Servei de prevenció aliè

Els serveis de prevenció aliens (SPA) són entitats especialitzades
degudament acreditades per l’autoritat laboral per poder prestar determinats
serveis preventius a les empreses. Els SPA degudament acreditats quedaran
inscrits en un registre de les comunitats autònomes.
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Consulteu, en l’art. 20 del
RD 39/1997 RSP, els

continguts mínims que
s’han d’incloure per escrit
en el concert de l’activitat
preventiva d’una empresa

amb un SPA.

L’empresari recorrerà a aquest servei de prevenció quan:

• La designació de treballadors sigui insuficient, sense estar obligat a consti-
tuir un servei propi.

• Malgrat que l’autoritat laboral decideixi que ha de constituir un servei de
prevenció propi, l’empresa opti, a més, per concertar un servei de prevenció
aliè.

• Es produeixi únicament una assumpció parcial de l’activitat preventiva
en els supòsits d’assumpció personal de l’empresari o de designació de
treballadors.

Les obligacions prèvies dels empresaris abans de la concertació de l’activitat
preventiva a un SPA són:

• S’han de consultar els representants dels treballadors (delegats de preven-
ció) abans de concertar aquests serveis.

• El comitè de seguretat i salut de l’empresa ha d’acordar els criteris que es
consideraran per seleccionar l’entitat.

Els requisits de les entitats especialitzades per poder actuar com a SPA són:

• Disposar de l’organització, les instal·lacions, el personal i els equips neces-
saris.

• Constituir una garantia que cobreixi les seves possibles responsabilitats.

• Estar desvinculada de l’empresa que la contracta de qualsevol relació
diferent de la de SPA. Observeu que sense aquest requisit no es pot garantir
la imparcialitat del SPA en les seves funcions.

• Assumir directament les funcions objecte de la concertació. Malgrat això,
els SPA poden subcontractar a altres empreses o especialistes la realització
de certes activitats preventives que requereixin coneixements especials o
instal·lacions complexes.

A més dels anteriors requisits, han de disposar dels següents recursos humans
per poder actuar com a SPA:

• Disposar de totes les especialitats preventives: seguretat en el treball,
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del
treball.

• Disposar almenys d’un metge especialista en medicina del treball o d’un
diplomat en medicina d’empresa i d’un auxiliar tècnic sanitari o diplomat
universitari en infermeria d’empresa. Per a cadascuna de les altres especia-
litats, disposar almenys d’un tècnic qualificat per desenvolupar les funcions
de nivell superior.
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Les empreses obligades a
constituir un SPP no podran
formar part d’un SPM
constituït per empreses del
mateix sector.

• Disposar, en funció de les característiques i del nombre d’empreses concer-
tades, del personal necessari per portar a terme les funcions de nivell bàsic
i intermedi.

Observeu la necessitat d’establir mecanismes de coordinació, entre tots aquests
recursos humans i entre totes les disciplines a l’hora de realitzar la identificació
i l’avaluació dels riscos, els plans de prevenció o els plans de formació d’una
determinada empresa.

Les funcions dels serveis de prevenció aliens són:

• Assessorament i suport a l’empresa. En aquests tipus de funcions d’asses-
sorament i suport, el servei de prevenció no és l’òrgan encarregat d’aplicar
les recomanacions, sinó que la responsabilitat de posar en pràctica les
recomanacions correspon a l’empresari.

• Desenvolupament i execució de les activitats concertades: disseny preventiu
dels llocs de treball, identificació i avaluació dels riscos, plans de prevenció,
plans de formació, vigilància de la salut i altres activitats concertades.

Actuació de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social

La Llei 35/2014, de 26 de desembre, coneguda com a ”Llei de mútues” va obligar les
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, anteriorment mútues d’accidents de
treball i malalties professionals, a deslligar-se completament de les seves societats de
prevenció. Avui dia, totes aquestes societats de prevenció han desaparegut i s’han
constituït com a serveis de prevenció aliens de capital privat que ja no tenen cap vincle
amb les mútues de les quals van sorgir.

Aquestes noves entitats ja no poden utilitzar els mitjans humans, materials i immaterials de
les mútues per realitzar funcions com a serveis de prevenció, i han de desenvolupar la seva
activitat amb total independència i diferenciació respecte de les mútues.

Servei de prevenció mancomunat

El servei de prevenció mancomunat (SPM) es pot formar quan diverses
empreses desenvolupin les seves activitats en un mateix centre de treball,
edifici, centre comercial, polígon industrial o àrea geogràfica limitada.
També pot constituir-se entre empreses del mateix grup empresarial o entre
empreses del mateix sector productiu.

Per establir un SPM s’han de complir els següents requisits:

• Les empreses afectades han de consultar prèviament els representants dels
treballadors.

• Cada comitè de seguretat i salut de les empreses afectades ha d’acordar les
seves funcions.

• Ha de tenir la consideració de servei propi per a cadascuna de les empreses
que el constitueixin.
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• Ha de formalitzar-se l’acord entre les diferents empreses incloent les dades
establertes per l’Administració competent i comunicar-ho amb caràcter pre-
vi a l’autoritat laboral del territori on es trobin les instal·lacions principals
del SPM.

• El SPM que es constitueixi ha de disposar almenys de tres de les disciplines
de la prevenció.

1.3.4 Funcions i responsabilitats

L’organització de la prevenció es basa en la definició, de manera clara i precisa, de
les funcions i responsabilitats preventives, no només dels càrrecs específics de les
persones amb funcions preventives, sinó en els diferents nivells jeràrquics d’una
empresa. Per això, donat el cas, és necessari definir les funcions i responsabilitats
en matèria de PRL pel que fa a:

• El servei de prevenció

• El comitè de seguretat i salut

• Els delegats de prevenció

• Els treballadors designats

• Els coordinadors de prevenció

• Els treballadors

• Els comandaments intermedis

• Els alts directius i la direcció

Lògicament, i si escau, s’han d’especificar les funcions/responsabilitats dels
treballadors designats i, en cas de tenir concertada l’activitat preventiva amb un
servei aliè, s’han de definir també les funcions del coordinador de prevenció,
interlocutor amb l’SPA.

Per acabar, no ens hem d’oblidar de la necessitat de tenir especificades les funcions
dels representants dels treballadors (delegats de prevenció i membres del comitè
de seguretat i salut).

Per preparar i aprofundir en les funcions i responsabilitats, és interessant consultar
l’apartat corresponent a la definició de funcions i responsabilitats de la nota
tècnica de prevenció (NTP) núm. 565 elaborada per l’INSHT. En aquest apartat
trobareu les funcions i responsabilitats de la direcció, dels responsables de les
diferents unitats funcionals, dels comandaments intermedis, dels treballadors, del
treballador designat i dels representants dels treballadors.
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1.3.5 Criteris per ubicar l’òrgan preventiu dins de l’estructura de
l’empresa

Hi ha diversos criteris per ubicar l’òrgan preventiu a l’empresa. La decisió,
lògicament, resideix en el poder de direcció i d’organització de l’empresari i
s’haurà de fonamentar en un conjunt de variables que n’aconsellaran una d’entre
les altres.

A continuació, podeu veure diversos organigrames amb diverses ubicacions per a
l’àrea de Prevenció de riscos laborals; staff, en línia, en grups de treball i mixta:

• Organització tipus staff . Les funcions de l’acció preventiva són realitzades
per persones o equips especialitzats en prevenció que actuen com a assessors
dels diferents òrgans de l’empresa, però que no tenen autoritat directa sobre
els treballadors (vegeu la figura 1.4). És recomanable que jeràrquicament
depenguin directament de la direcció, qualsevol que sigui la modalitat
escollida. Així, els membres de la unitat de prevenció disposen de potestat
per ordenar i instruir en temes de PRL qualsevol treballador/a de l’empresa,
independentment del departament al qual estiguin assignats i del nivell
jeràrquic que ocupin en l’empresa.

Per altra banda, la ubicació de la unitat preventiva com una unitat staff és la
preferida per la majoria de les empreses en els sistemes organitzatius actuals.

Figura 1.4. Ubicació tipus
’staff’ de la unitat de PRL

Comentaris sobre l’organització tipus ’staff’

• Podrien produir-se problemes de competències en no estar ben delimitades les funcions
i responsabilitats entre l’òrgan preventiu i els comandaments jeràrquics de l’empresa.
Observeu que es poden produir ambigüitats en el poder, és a dir, en la ubicació tipus staff de
la unitat de PRL els treballadors poden rebre ordres i/o instruccions del seu comandament
directe i al mateix temps d’algun membre de la unitat de prevenció.

El problema es genera quan aquests ordres i/o instruccions són contradictòries entre si. Per
exemple, els tècnics de PRL poden ordenar als operaris l’ús obligatori de determinats equips
de protecció i, per la seva banda, el cap de la secció de producció pot ordenar-los que no els
utilitzin al·legant que perjudiquen la productivitat de la secció.

• Han de tenir mitjans materials i econòmics suficients per poder ser efectius.

• En principi aquesta organització és la més recomanable considerant que es poden fer
combinacions amb els següents tipus: en línia, en grups de treball o mixta.
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• Organització en línia. Les funcions de l’acció preventiva de gestió,
execució i control són dutes a terme per cadascun dels comandaments
de l’empresa com una funció més del seu àmbit d’actuació, en estar
integrades en les activitats pròpies de la seva competència (vegeu la figura
1.5). Comporta que tots els comandaments han de tenir coneixements
preventius suficients per desenvolupar aquesta funció. La direcció, a part
de tenir coneixements, ha de participar activament de la cultura preventiva
i impulsar-la. És molt recomanable que sempre hi hagi una persona o òrgan
específic per impulsar i coordinar aquest tipus d’organització.

Figura 1.5. Ubicació tipus
línia de la unitat de PRL

Inconvenients de la ubicació en línia

• La comunicació i la resposta coordinada davant entre els problemes s’alenteix, ja que la
informació ha de seguir els canals de comunicació formals de l’organització; això pot afectar
l’eficàcia de les accions dels membres de la unitat de PRL.

• Les unitats en línia tenen tendència a actuar com a departaments estancs, la qual cosa afecta
negativament la coordinació de les diferents unitats i generant conflictes entre elles (lluites
internes pel poder i els recursos de l’empresa). Aquestes disputes internes i la manca de
coordinació tenen una afectació directa en l’assoliment dels objectius preventius.

• Organització en grups de treball. Aquest model és adient per a funcions
concretes preventives de disseny d’accions puntuals i específiques, d’im-
plantació i de control i seguiment d’aquestes. Aquestes funcions són porta-
des a terme per grups de treball integrats per treballadors, comandaments i
tècnics de prevenció.

Comentaris sobre l’organització en grups de treball

Aquest sistema de treballar per grups reduïts ha estat valorat positivament tant en la
modalitat de treball per cèl·lules en la línia de producció com en funcions de qualitat, de
millora contínua i com a cercles de seguretat, que poden donar excel·lents resultats en
permetre una participació directa dels treballadors implicats.

És convenient que hi hagi un òrgan coordinador del grup de treball.

• Organització mixta. Depenent de les seves circumstàncies, cada empresa
en particular pot configurar la seva organització fent variacions de les
modalitats bàsiques descrites anteriorment (vegeu la figura 1.6).
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Origen de la figura

La figura del recurs preventiu
apareix per primer cop en la
normativa de PRL amb la
publicació de la Llei 54/2003, de
12 de desembre, de reforma del
marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.

Figura 1.6. Ubicació tipus
mixta de la unitat de PRL, en
posició mixta de ’staff’ i lineal

L’evolució de l’organització preventiva en la mitjana i principalment gran empresa
comporta que, en moltes empreses, s’estan integrant en un únic òrgan genèric
els serveis de prevenció amb les seves respectives especialitats, el servei de medi
ambient i també, el servei de qualitat i seguretat del producte. Formant una unitat
o departament específic de l’empresa.

1.4 Recursos preventius

Els recursos preventius són persones assignades expressament per les empreses
per estar presents durant l’execució de certes activitats o tasques que es puguin
considerar perilloses o d’especial risc.

Les funcions bàsiques del recurs preventiu són el control i la vigilància
del compliment de les mesures preventives necessàries per al segur
desenvolupament de les tasques, amb la finalitat de garantir l’estricte
seguiment dels mètodes de treball i, per tant, del control del risc. La seva
funció no és executar les feines, sinó supervisar que es portin a terme aplicant
les normes i mesures de seguretat i salut de l’empresa.

La presència de recursos preventius durant l’execució de certs treballs pretén
millorar i complementar les mesures de protecció o prevenció previstes per les
empreses en la seva planificació preventiva. En cap cas la seva presència suposa
l’eliminació de les funcions dels tècnics de PRL dels quals disposen les empreses,
ni la substitució d’altres mesures preventives o de protecció. Així, l’assignació de
la presència de recursos preventius per a l’execució d’una determinada activitat
no suposa cap canvi respecte a la resta d’obligacions empresarials en matèria de
PRL.
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Podeu consultar les
particularitats dels

recursos preventius en el
sector de les obres de
construcció, en el punt

“Sistema de coordinació
especial per al sector de

la construcció. La
subcontractació”, en
l’apartat 3 d’aquesta

unitat.

Consulteu a l’NTP 994 de
l’Institut Nacional de

Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT) el llistat

no exhaustiu d’activitats o
processos perillosos o

amb riscos especials.

Les empreses, durant les avaluacions de riscos, tant inicials com
periòdiques, identifiquen les activitats o tasques que es puguin considerar
d’especial perillositat o risc. Posteriorment, en la planificació de l’activitat
preventiva, determinen com s’ha de dur a terme la presència dels recursos
preventius durant l’execució d’aquestes activitats d’especial perillositat o
risc.

1.4.1 Supòsits amb presència obligatòria dels recursos preventius

Segons l’apartat 1 de l’art. 32 bis de la Llei 31/1995 de PRL, la presència en
els centres de treball dels recursos preventius serà obligatòria en els següents tres
supòsits:

Supòsit 1r: Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats en el desenvo-
lupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que
es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin necessari el control
de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

Si analitzem aquest primer supòsit, podreu observar que la presència de recursos
preventius resulta obligatòria si es donen tres requisits:

• Que existeixi concurrència d’activitats, és a dir, que en un mateix centre de
treball es realitzen de forma simultània o successiva més d’una activitat.

• Que la mateixa concurrència d’activitats sigui la causa de l’agreujament o
de la modificació dels riscos de les activitats.

• Que la situació requereixi l’establiment d’un control específic de la forma
adequada d’aplicació dels mètodes de treball per tal de controlar els riscos.

Exemple de modificació o agreujament dels riscos, generada per la concurrència
d’activitats

En una benzinera es poden realitzar de forma simultània o successiva el transvasament de
combustible des d’un camió cisterna fins al tanc i unes reparacions en la zona d’autorentat.
Resulta evident que la concurrència d’aquestes dues activitats agreuja els riscos del
transvasament de combustible i resulta necessari que alguna persona amb la formació i
capacitació adequada actuï com a recurs preventiu per controlar que el mètode utilitzat per
fer el transvasament del combustible es realitzi complint estrictament el procediment i les
normes de seguretat i preventives establertes.

Supòsit 2n: Quan es desenvolupin activitats o processos que reglamentàriament
siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.

Segons l’apartat 1 b) de l’article 22 bis de RD 39/1997, del Reglament dels serveis
de prevenció (RSP), afegit pel RD 604/2006, es consideren activitats o processos
perillosos o amb riscos especials:

• Els treballs amb riscos especialment greus de caiguda des d’alçada. Ob-
serveu que no es refereix al risc d’alçada, és a dir, no s’ha d’assignar la
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presència de recursos preventius en totes les activitats realitzades a una
alçada superior a 2 metres, si més no, només en aquelles que calgui aplicar
mesures de prevenció addicionals per evitar danys greus als treballadors en
cas de caiguda. Per exemple, quan es considera que les mesures preventives
generals són insuficients pel tipus d’activitat, pels procediments utilitzats o
per l’entorn del lloc de treball.

• Els treballs amb riscos de sepultament o enfonsament.

• Els treballs realitzats amb maquinària que no disposi de la conformitat
CE i que sigui del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa
actual sobre comercialització de màquines sí que requereix que tinguin la
certificació CE, sempre que la protecció del treballador no estigui garantida.

• Treballs realitzats en espais confinats, és a dir, recintes utilitzats esporàdi-
cament pels treballadors amb obertures limitades i ventilació natural desfa-
vorable, en el qual poden acumular-se contaminants tòxics o inflamables o
pot haver-hi una atmosfera deficient en oxigen.

• Treballs amb riscos d’ofegament per immersió. Anoteu que el cas de les
immersions amb equip subaquàtic existeixen disposicions normatives sobre
mesures preventives específiques que cal aplicar.

Exemple d’activitats o processos perillosos o amb riscos especials

És necessària l’assignació de la presència de recursos preventius durant la realització de
treballs verticals de neteja de façanes, mitjançant l’ús de cordes i arnesos o la neteja interior
de sitges amb accés estret.

En relació amb aquests dos primers supòsits, cal recordar que, durant l’avaluació
de riscos laborals, les empreses identifiquen les activitats que presenten riscos
especialment perillosos i els riscos del centre de treball que poden agreujar-se o
modificar-se com a conseqüència de la concurrència d’activitats. Així doncs, una
activitat pot ser avaluada com a especialment perillosa malgrat que no estigui en
la relació d’activitats especialment perilloses de l’annex I del RD. 39/1997 RSP.

Supòsit 3r: Quan sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social
(ITSS).

La ITSS té com una de les seves atribucions la realització de visites als centres
de treball. Durant aquestes visites pot assessorar les empreses sobre el correcte
compliment de la normativa de PRL, però també pot realitzar requeriments a les
empreses; és a dir, hi ha certes situacions on la ITSS pot requerir la presència de
recursos preventius.

En el context dels possibles requeriments de la ITSS a les empreses, podem
identificar diferents situacions associades a la presència dels recursos preventius:

• Quan la ITSS valori que la manca d’experiència dels treballadors pot
suposar l’agreujament dels riscos de l’activitat que estan realitzant. Recor-
deu que els col·lectius on més evident és la manca d’experiència són els
treballadors menors d’edat, els temporals, els de recent incorporació i els
especialment sensibles als riscos.



Gestió de la prevenció 30 Prevenció integrada a l'empresa

• Quan les empreses realitzen activitats poc habituals i no els sigui possible
adoptar mesures de prevenció i protecció de caràcter permanent per tenir
controlats els riscos.

• Quan la ITSS valori que certes activitats d’especial perillositat s’estan
realitzant de forma inadequada o amb mesures preventives insuficients
i no es puguin realitzar modificacions de forma immediata. En aquest
cas, la ITSS pot requerir a l’empresa l’assignació temporal de recursos
preventius. El requeriment de la ITSS indica el termini del qual disposa
l’empresa per tal de realitzar les modificacions necessàries per complir de
forma permanent amb els principis generals de l’acció preventiva estipulats
en l’article 15 de l’LPRL.

• Quan l’empresa no inclogui algunes activitats especialment perilloses
en l’avaluació de riscos laborals. En aquests casos, la ITSS requerirà a
l’empresa la revisió immediata de l’avaluació de riscos i la modificació de la
planificació de l’activitat preventiva, per tal de tenir prevista la corresponent
assignació de recursos preventius en totes les activitats perilloses o amb
riscos especials.

• Quan la ITSS detecta que l’empresa no ha assignat la presència de
recursos preventius en activitats en les quals es donen els supòsits 1 i 2
de l’apartat 1 de l’art. 32 bis de la la Llei 31/1995 de PRL que hem vist
anteriorment.

L’apartat 8 de l’article 22 bis “Presència dels recursos preventius” RD
39/1997 del RSP, adverteix que la presència de recursos preventius en els
supòsits que els poden requerir segons la ITSS no implica l’eliminació
de les mesures preventives específiques previstes en la normativa per a
determinades activitats, equips de treball o productes. Recordeu que
l’assignació de la presència de recursos preventius per a certes activitats
pretén millorar i complementar les mesures de protecció o prevenció
previstes, i en cap cas substituir-les.

Específicament, es relacionen les següents activitats o processos perillosos o amb
riscos especials:

• Treballs en immersió amb equip subaqüàtic.

• Treballs que impliquin l’exposició a radiacions ionitzants.

• Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit.

• Treballs amb el risc d’explosió per la presència d’atmosferes explosives.

• Activitats on es manipulen, transporten i utilitzen explosius, incloent-hi
articles pirotècnics i altres objectes o instruments que continguin explosius.

• Treballs amb riscos elèctrics.
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1.4.2 Empreses responsables d’assignar la presència dels recursos
preventius

Quan en un centre de treball no hi ha concurrència d’activitats empresarials, és a
dir, quan només realitza operacions una sola empresa, és evident que recau sobre
aquesta empresa l’assignació de la presència dels recursos preventius. Però també
pot donar-se una situació que requereixi la concurrència de treballadors de diverses
empreses.

Si en el centre de treball es dona una situació de concurrència empresarial,
és a dir, en un mateix centre de treball coincideixen treballadors de
diferents empreses, correspon assignar la presència dels recursos preventius
a l’empresa que realitza les activitats especialment perilloses o que generen
la modificació o l’agreujament dels riscos de les altres empreses.

Exemple de concurrència d’activitats empresarials

En un centre educatiu públic depenent de la Generalitat de Catalunya poden coincidir
els docents amb els treballadors d’una empresa de jardineria que realitza la poda dels
arbres del pati del centre. L’empresa de jardineria realitza treballs amb riscos valorats
com especialment greus de caiguda des d’alçada, pel tipus d’activitat, pels procediments
utilitzats o per l’entorn del lloc de treball. Evidentment, l’empresa obligada a assignar la
presència dels recursos preventius és l’empresa de jardineria, malgrat que la titular del
centre de treball sigui la Generalitat de Catalunya.

En cas de concurrència empresarial, si bé, com a norma general, correspon
assignar la presència dels recursos preventius a l’empresa que realitza les activitats
especialment perilloses, existeixen dues excepcions que heu de tenir presents.

Una primera excepció es pot donar en el cas que dues o més empreses realitzin
treballs de forma consecutiva en un mateix centre de treball, és a dir, primer
realitza la feina una empresa i posteriorment hi intervenen altres empreses. En
aquests casos, tot i que sigui la primera empresa la que realitza les activitats
especialment perilloses, correspon a les empreses que intervenen amb posterio-
ritat el control dels seus mètodes de treball mitjançant l’assignació de recursos
preventius, sempre que valorin que els riscos de la seva activitat es veuen
modificats o agreujats per l’activitat realitzada per l’empresa que hi ha intervingut
anteriorment.

Exemple d’activitats consecutives

Una empresa neteja amb productes químics corrosius i volàtils l’interior d’una nau, si
posteriorment una altra empresa ha de realitzar certes reparacions en l’interior de la sitja,
correspon a aquesta segona empresa l’assignació de la presència de recursos preventius.
Observeu la importància que té la coordinació d’activitats empresarials quan en un mateix
centre de treball intervenen més d’una empresa, tant de forma simultània com de forma
consecutiva.

La segona excepció la trobem en el sector de les obres de construcció, on
l’empresa promotora de l’obra pot contractar la totalitat o una part de l’execució
de l’obra a una empresa contractista; aquesta última pot subcontractar part de la



Gestió de la prevenció 32 Prevenció integrada a l'empresa

Recurs preventiu SPA

Sigui quina sigui la modalitat
organitzativa de la prevenció de

què disposi una empresa, sempre
pot contractar treballadors de
qualsevol servei de prevenció

aliè per assignar la seva
presència com a recurs preventiu.

seva activitat a una tercera empresa (subcontractista). En aquests casos, correspon
a l’empresa contractista l’assignació de la presència dels recursos preventius, tot
i que sigui l’empresa subcontractista la que realitzi les activitats especialment
perilloses o la que generi la modificació o l’agreujament dels riscos de les altres
empreses.

En les situacions de concurrència d’activitats poden ser més d’una empresa les que
porten a terme activitats especialment perilloses o les que generen la modificació
o l’agreujament dels riscos de les altres empreses. En aquests casos correspon a
cadascuna d’elles assignar la presència dels recursos preventius per a cadascuna
de les seves respectives activitats.

En els centres de treball on coincideixen diferents recursos preventius
assignats per diferents empreses, tots els recursos preventius estan obligats
a col·laborar entre si i amb la resta de persones amb atribucions en matèria
de PRL (encarregats de seguretat i salut, tècnics de PRL, coordinadors
d’activitats preventives i similars).

1.4.3 Nomenament de les persones assignades com a recurs
preventius

Segons els apartats 2 i 4 de l’article 32 bis de la Llei 31/1995 de PRL, es consideren
recursos preventius, als quals les empreses poden nomenar per tal d’assignar la
seva presència en les activitats que així ho requereixin, qualsevol dels següents
treballadors:

• Un o més treballadors designats de l’empresa. Observeu que aquests
treballadors es refereixen als designats per les empreses com a modalitat
organitzativa de la prevenció.

• Un o més membres del servei de prevenció propi (SPP) constituït per
l’empresa.

• Un o més membres del servei de prevenció aliè (SPA) concertat per
l’empresa.

• Un o més treballadors de la mateixa empresa, tot i que no estiguin integrats
en el SPP ni siguin treballadors designats.

En tot cas, les persones assignades com a recurs preventiu han de disposar
de la formació i la capacitat adequada per controlar el compliment estricte
dels mètodes de treball i el control dels riscos de l’activitat per a la qual es
determina la seva presència. A més a més, els recursos preventius assignats
han de ser suficients en nombre i han de disposar dels mitjans i recursos
necessaris per desenvolupar les seves funcions de vigilància i control.
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El cas del sector de la
construcció

En el sector econòmic de la
construcció, els continguts i la
durada de la formació de nivell
bàsic són diferents que per a la
resta de sectors. Els continguts
estan marcats pels convenis
generals del sector de la
construcció. La durada mínima
de la formació és de 60 h, mentre
que per a la resta de sectors és de
30 h (50 h si les empreses
realitzen alguna de les activitats
enumerades a l’annex I del RD
39/1997 RSP).

En aquest sentit,
consulteu a l’NTP 994 de
l’INSHT un exemple d’acta
de nomenament de recurs
preventiu.

Les persones assignades com a recurs preventiu, a més de disposar d’una formació
teòrica i pràctica adequada per als treballs i riscos per als quals s’ha assignat la seva
presència, han de disposar d’una formació específica en PRL corresponent, com
a mínim, a les funcions de nivell bàsic definides pel RD 39/1997 RSP. Recordeu
que aquestes funcions de nivell bàsic només habiliten per realitzar activitats que
requereixin escassa especialització o coneixements tècnics.

Així, podeu entendre que per a certes activitats especialment perilloses, el nivell
bàsic resulta insuficient. Quan el recurs preventiu realitza també les funcions de
persona coordinadora d’activitats preventives, la formació exigida en PRL és la
corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell intermedi.

A més a més, podem entendre que, quan aquestes persones pertanyen en alguna
de les modalitats organitzatives de la prevenció (treballador designat, SPP, SPA
o SPM), se’ls ha d’exigir la capacitació suficient i la formació mínima requerida,
corresponent a les funcions que vulguin desenvolupar com a recursos preventius,
segons aquestes funcions siguin les de nivell bàsic, intermedi o superior que estan
relacionades al capítol VI del RD 39/1997 RSP.

En el cas d’assignar treballadors que habitualment no realitzen funcions associa-
des a l’àmbit de la PRL, resulta especialment important que l’empresa s’asseguri
que disposen dels coneixements, la qualificació i l’experiència necessària en les
activitats o els processos pels quals s’assigna la seva presència com a recursos
preventius i que estan capacitats en la formació en prevenció de riscos laborals
corresponent, com a mínim, a les funcions de nivell bàsic.

Independentment de la procedència dels recursos preventius assignats a una
activitat, aquests han de romandre presents en el centre de treball durant
el temps que es mantingui l’activitat per a la qual s’ha determinat la seva
presència.

L’assignació com a recurs preventiu s’ha de realitzar per escrit mitjançant una acta
de nomenament. El nomenament pot tenir una durada temporal o indefinida. Els
nomenaments com a recurs preventiu amb caràcter indefinit suposen la possibilitat
de nomenar recursos preventius abans que sigui necessària la seva presència.
En aquests casos, cal que les empreses indiquin, en la seva planificació de
l’activitat preventiva, la previsió de quins recursos preventius assignarà, per a
quines activitats i en quins moments determinats serà necessària la seva presència.

Les persones nomenades com a recurs preventiu i que pertanyen a alguna de les
modalitats organitzatives internes (treballador designat o SPP) estan obligades
a acceptar el nomenament, sempre que disposin de la formació i capacitació
necessària per a les funcions a realitzar com a recurs preventiu i estiguin previstes
en la planificació de l’activitat preventiva. És a dir, el nomenament com a recurs
preventiu s’ha de considerar com una ordre més que indica l’empresari dintre dels
seus poders ordinaris de direcció.

Si per contra, el recurs preventiu nomenat no pertany a l’empresa, només està
obligat a acceptar el nomenament si l’empresa amb la qual té la relació laboral
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compleix amb els requisits estipulats respecte a la mobilitat funcional dels treba-
lladors.

1.4.4 Funcions dels recursos preventius

Segons els apartats 4 i 5 de l’article 22 bis, “Presència dels recursos preventius”,
RD 39/1997 del RSP, les funcions dels recursos preventius són:

• Vigilar el compliment de les activitats preventives de certes activitats
considerades perilloses amb la finalitat de controlar els riscos. Aquesta
funció de vigilància és només per a les activitats que el pla de seguretat i
salut expressament indiqui que han d’estar presents els recursos preventius.
Així, la funció dels recursos preventius no és vigilar el compliment de les
activitats preventives de tota l’empresa.

En concret, la vigilància inclou la comprovació de l’eficàcia de les activitats
preventives previstes en la planificació preventiva i l’adequació d’aquestes
activitats preventives als riscos que pretén prevenir. També inclou la com-
provació de l’adequació de les activitats preventives a la possible aparició
de riscos no esperats durant la realització de les activitats per a les quals ha
estat assignat com a recurs preventiu.

• Donar instruccions als treballadors per al correcte i immediat com-
pliment de les activitats preventives. Quan el recurs preventiu detecta
absència, insuficiència, deficiència o inadequació en el compliment de les
activitats preventives, tracta de resoldre-ho immediatament mitjançant les
instruccions que proporciona als treballadors, però si no ho pot resoldre
de forma immediata ho comunica a l’empresa afectada amb la finalitat que
aquesta prengui les mesures necessàries per corregir les deficiències. En
aquests casos, correspon a l’empresa revisar la seva avaluació de riscos
i modificar la planificació preventiva per tal de tenir en consideració les
indicacions proporcionades pels recursos preventius.

Per poder complir amb aquesta darrera funció resulta necessari que la resta
de treballadors tinguin identificada la persona que és el recurs preventiu
presencial d’aquella activitat i li reconeguin la seva autoritat a l’hora
d’instruir-los i donar-los les ordres oportunes.

• Interrompre l’activitat, sempre que l’empresa li proporcioni aquesta
potestat.

1.4.5 Compatibilitats i incompatibilitats de funcions dels recursos
preventius

En temes de control i vigilància de l’activitat preventiva hi intervenen diferents
persones amb unes determinades funcions i atribucions. Així, a més a més
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dels recursos preventius, hi intervenen, entre d’altres: els delegats de prevenció,
les persones coordinadores d’activitats preventives en situacions de concurrència
empresarial, les persones coordinadores de seguretat i salut de les obres de
construcció...

Resulta important analitzar les compatibilitats i incompatibilitats de les funcions
dels recursos preventius amb les funcions d’altres persones implicades en matèria
de prevenció de riscos laborals dins l’empresa:

• Incompatibilitat del recurs preventiu amb el delegat de prevenció. Tot
i que la normativa no ho impedeix expressament, sí que és desaconsellable,
ja que són contraposades les funcions de vigilància de l’acció empresarial
en temes de PRL atribuïdes als delegats de prevenció i les funcions de
recurs preventiu assignat per l’empresari. Observeu que no és convenient
que una mateixa persona tingui les funcions de realitzar activitat preventiva
per encàrrec o assignació de l’empresa i la de vigilància del compliment
empresarial de l’activitat preventiva. Només en casos esporàdics, urgents i
temporals, es pot assignar a un delegat de prevenció com a recurs preventiu.

• Compatibilitat del recurs preventiu amb la persona coordinadora d’ac-
tivitats preventives i incompatibilitat amb la persona coordinadora de
seguretat i salut durant l’execució de les obres de construcció. Sí que
són compatibles les funcions i la coincidència en una mateixa persona, de
recurs preventiu i de persona coordinadora d’activitats preventives, sempre
que disposi de la formació exigida. Per contra, en les obres de la construcció,
la figura del recurs preventiu descrita per l’art. 32 bis de la Llei 31/1995
de PRL no pot assumir les funcions de la coordinació de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra regulades pel RD 1627/1997 sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

• Compatibilitat entre recurs preventiu i treballador amb altres funcions.
Atès que les funcions dels recursos preventius només les han de realitzar
durant l’execució d’activitats o de processos concrets i amb una durada
determinada, les funcions de recurs preventiu són compatibles amb altres
tasques i funcions dintre de l’empresa, tant productives com preventives,
sempre que no impedeixin la seva presència mentre duri l’activitat per a la
qual és assignat com a recurs preventiu. Així, a diferència dels tècnics de
PRL de les empreses, els recursos preventius no tenen dedicació exclusiva
a la prevenció de riscos laborals. Igualment, es pot donar el cas que el
recurs preventiu vigili el desenvolupament d’una activitat a l’hora que ell
mateix intervé en la seva execució, sempre que no minori la seva funció de
vigilància.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Els sindicats més
representatius són aquells
que, d’alguna de les
maneres que dicta la llei,
poden demostrar que reben
un ampli suport per part
dels treballadors.

La CNSST

La Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball
(CNSST) és un òrgan de
participació institucional format
per l’Administració central de
l’Estat, administracions
autonòmiques, sindicats i
organitzacions empresarials.

2. Òrgans de consulta, representació i participació dels treballadors

La participació dels treballadors és una de les matèries més àmpliament desenvolu-
pades per la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals (PRL), a la qual dedica tot el
capítol V. Per altra banda, l’article 4.1.g de l’Estatut dels treballadors (ET) atorga
el dret bàsic de participació dels treballadors a l’empresa; mentre que l’article
129.2 de la Constitució espanyola de l’any 1978 (CE) ordena als poders públics
la promoció de les diverses formes de participació a l’empresa. En aquest sentit,
podem parlar de dos tipus de participació del treballador dins de l’empresa:

• La participació institucional, que es reserva a les organitzacions sindicals
més representatives i es concreta fonamentalment a través de la seva
presència a la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST)
per tal de millorar les condicions de seguretat i salut a l’Estat espanyol.

• La participació dels treballadors en l’àmbit intern de l’empresa. Aquest
tipus de participació és molt més important que l’anterior i es concreta en
dos tipus diferents:

– Els òrgans de representació generalistes: el comitè d’empresa i els
delegats de personal.

– Els òrgans de representació especialitzats: els delegats de prevenció i
els comitès de seguretat i salut.

Els principis de participació i representació són presents en la seguretat i salut en
el treball, de la mateixa manera que són presents en altres matèries que afecten
el contingut de la relació laboral. Aquests drets corresponen als treballadors, i
en les empreses que tinguin sis o més treballadors es canalitzen i es posen en
pràctica a través dels seus representants. Així, en el cas d’empreses que no tinguin
representació dels treballadors, seran els mateixos treballadors directament els
que assumeixin el dret de participació.

L’article 34 de la Llei de prevenció de riscos laborals sobre els drets de participació
i representació, comença dient que els treballadors tenen dret a participar a
l’empresa pel que fa a qüestions relacionades amb la prevenció de riscos en el
treball. Seguidament es relacionen els òrgans titulars dels drets de participació
i representació (tant en l’àmbit del Dret laboral com en l’àmbit de les adminis-
tracions públiques). Per altra banda, els drets de participació i representació dels
treballadors ja van ser establerts per la Directiva marc 89/391/CEE, de 12 de juny,
la qual ja els dedica l’article 11.

Article 11. Consulta i participació dels treballadors

1. Els empresaris consultaran els treballadors i/o els seus representants i permetran la seva
participació en el marc de totes les qüestions que afectin la seguretat i salut a la feina. Això
implica:
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Exemples de participació

Els treballadors poden, per
exemple, participar en les

decisions empresarials sobre
avaluacions de riscos,

planificació de l’activitat
preventiva, establiment de plans

d’emergència, evacuació,
primers auxilis...

• la consulta dels treballadors

• el dret dels treballadors i/o dels seus representants per formular propostes

• la participació equilibrada d’acord amb les legislacions i/o costums nacionals

2. Els treballadors o els representants dels treballadors que tinguin una funció específica en
matèria de protecció de la seguretat i salut dels treballadors, participaran de forma equilibrada,
de conformitat amb les legislacions i/o costums nacionals, o seran consultats prèviament per
l’empresari sobre:

(a) Qualsevol acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut.

(b) La designació dels treballadors prevista a l’apartat 1 de l’article 7 i a l’apartat 2 de
l’article 8, així com sobre les activitats previstes a l’apartat 1 de l’article 7.

(c) Les informacions previstes a l’apartat 1 de l’article 9 i a l’article 10.

(d) El recurs, previst a l’apartat 3 de l’article 7, en el seu cas, a competències (persones o
serveis) alienes a l’empresa i/o a l’establiment.

(e) La concepció i l’organització de la formació prevista a l’article 12.

3. Els representants dels treballadors que tinguin una funció específica en matèria de protecció
de la seguretat i salut dels treballadors tindran dret a sol·licitar de l’empresari que prengui les
mesures adequades i a presentar-li propostes en aquest sentit per pal·liar qualsevol risc per
als treballadors i/o eliminar les fonts de risc.

4. Els treballadors a què es fa referència en l’apartat 2 i els representants dels treballadors
previstos en els apartats 2 i 3 no podran patir cap perjudici com a conseqüència de les seves
respectives activitats establertes als apartats 2 i 3.

5. L’empresari haurà de concedir als representants dels treballadors amb una funció específica
en matèria de protecció de la seguretat i salut dels treballadors una dispensa laboral suficient
sense pèrdua de salari i posar a la seva disposició els mitjans necessaris perquè aquests
representants puguin exercir els drets i les funcions resultants de la present directiva.

6. Els treballadors i/o els seus representants tindran el dret de recórrer, de conformitat amb les
legislacions i/o costums nacionals, a l’autoritat competent en matèria de seguretat i salut en
el treball, si consideren que les mesures adoptades i els mitjans utilitzats per l’empresari no
són suficients per garantir la seguretat i salut en el treball.

Els representants dels treballadors han de tenir la possibilitat de presentar les seves
observacions durant les visites i verificacions efectuades per l’autoritat competent.

De l’article 11 de la Directiva marc 89/391/CEE, se’n poden extreure les següents
notes significatives:

• Els representants dels treballadors poden presentar a l’empresari propostes
concretes i/o mesures adients per minimitzar o eliminar els riscos a la feina.

• L’empresari haurà de permetre la participació equilibrada dels treballadors o
els seus representants de conformitat amb allò que preveuen les legislacions
i/o els costums nacionals.

• Els treballadors o els seus representants que tinguin una funció específica
en matèries relacionades amb la prevenció i protecció de la seguretat i salut
participaran en les decisions empresarials respecte a qualsevol decisió
que pugui tenir una rellevància especial en aquesta matèria.
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Els continguts d’aquest
apartat estan enfocats,
majoritàriament, a la
representació
especialitzada en PRL.

Dins de l’àmbit intern de les empreses, es considera que els comitès
d’empresa i els delegats de personal són òrgans de representació generals,
mentre que el comitè de seguretat i salut i els delegats de prevenció són
òrgans de representació especialitzats en prevenció de riscos laborals. Totes
dues modalitats comporten el deure de consulta i l’obligació de col·laborar
amb la ITSS.

2.1 Òrgans de representació generalistes

Malgrat que la Llei de prevenció de riscos laborals és un text normatiu especia-
litzat, el seu article 34.2 assenyala que els òrgans de representació generalistes
tenen dret a intervenir en la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de
prevenció de riscos en el treball. Aquests òrgans estan integrats per dues figures:
els delegats de personal i el comitè d’empresa.

Els delegats de personal són els representants dels treballadors en les empreses
o centres de treball que tenen entre 11 i 49 treballadors. Fins a 30 treballadors hi
correspon un delegat de personal, i entre 31 i 49 treballadors hi corresponen tres.
En plantilles d’entre 6 i 10 treballador també hi pot haver un delegat de personal
si la majoria de treballadors així ho decideixen.

El comitè d’empresa és l’òrgan que representa els treballadors en les empreses
o centres de treball que tinguin com a cens laboral 50 o més treballadors. El
nombre de membres del comitè d’empresa va dels cinc en les empreses entre 50 i
100 treballadors a un màxim de 75 membres.

L’existència de delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut no exclou de
competències preventives els òrgans de representació unitària o sindical generalis-
tes. Aquests, com a representants legals dels treballadors, mantenen també el dret
a participar sobre l’àmbit de la PRL. Així, l’empresari no podrà negar-los el dret
a la participació, invocant l’existència d’uns òrgans de representació específics.

Article 34.2 LPRL

Correspon als Comitès d’empresa, als delegats de personal i als representants sindicals, en
els termes que, respectivament, els reconeixen l’Estatut dels treballadors, la Llei d’òrgans
de representació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei orgànica
de llibertat sindical, la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de
riscos laborals.

Pel que fa a les competències en aquest àmbit, la Llei de prevenció de riscos la-
borals assenyala que aquests òrgans de representació generalistes tindran aquelles
que els reconeguin les seves pròpies normes reguladores (com ara l’Estatut dels
treballadors o la Llei orgànica de llibertat sindical).

La Llei 31/95 consagra la importància dels òrgans de representació generalistes,
ja que no podem oblidar que són els comitès d’empresa i els delegats de personal
qui designen els delegats de prevenció (article 35.2 LPRL).



Gestió de la prevenció 40 Prevenció integrada a l'empresa

Es diu que les empreses
que tenen millors condicions
de treball per a la seguretat i
salut dels seus treballadors

són les empreses en les
quals els delegats de

prevenció compleixen les
seves obligacions amb més

diligència, alhora que se’n
preocupen.

Cal destacar també el paper dels òrgans de representació generalistes quan es
produeix a l’empresa un risc greu i imminent, ja que en determinats casos poden
acordar la paralització de l’activitat dels treballadors afectats per aquest risc
(article 21.3 LPRL).

Com a conclusió, podríem afirmar que, malgrat l’existència d’òrgans de
representació especialitzats en prevenció de riscos, la Llei de prevenció
no oblida els òrgans de representació generalistes, considerant-los, fins
i tot, prevalents pel fet d’atorgar-los la capacitat de designar als delegats de
prevenció.

2.2 Òrgans de representació especialitzats

Pel que fa als òrgans de representació especialitzats, considerem dues figures,
els delegats de prevenció (òrgan de representació unipersonal) i els comitès de
seguretat i salut (òrgan col·legiat de representació): els delegats de prevenció són
els representants dels treballadors especialitzats en prevenció de riscos laborals
en les empreses o centres de treball; mentre que el comitè de seguretat i salut
estableix un punt de trobada entre empresaris i treballadors.

Un dels grans problemes que frena en moltes ocasions l’aplicació de la normativa
de prevenció de riscos és l’absoluta mancança de cultura preventiva. En aquest
sentit, el paper com a promotor de la PRL entre els treballadors, converteix als
delegats de prevenció en els veritables dinamitzadors de la cultura preventiva
a l’empresa.

D’entre les funcions del delegat de prevenció, trobem les tasques de vigilància i
control sobre el compliment de la normativa per part de l’empresari resulta molt
rellevant. De fet, es considera una bona pràctica que els Inspectors de treball es
facin acompanyar, entre d’altres, dels delegats de prevenció, per tal de disposar de
les seves observacions o suggeriments.

Per la seva banda, la funció del comitè de seguretat i salut és facilitar l’intercanvi
de punts de vista de forma periòdica entre les parts en matèria de prevenció de
riscos. Existeix l’obligació de constituir-lo a les empreses o centres de treball que
tinguin més de 50 treballadors”.

2.2.1 Els delegats de prevenció

La figura del delegat de prevenció va ser creada per la Llei de prevenció de riscos
laborals l’any 1995 per a la realització de funcions representatives especialitza-
des en matèria de prevenció de riscos al treball. I no es va crear com una figura
totalment aïllada i independent, sinó que va sorgir del sistema de representació
col·lectiva vigent a l’ordenament jurídic laboral.
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Actuació mancomunada

L’actuació mancomunada dels
delegats de prevenció significa
que aquests han d’actuar units a
l’hora d’exercir les seves
funcions en defensa dels
interessos dels treballadors en
matèria de PRL.

Recordeu que la
competència dels delegats
de prevenció és
especialitzada i es dedica
exclusivament a temes de
prevenció de riscos.

Si feu una lectura acurada de la llei de prevenció, podreu arribar a la conclusió que
aquest cos jurídic es decanta decididament per la figura dels delegats de prevenció
i deixa els comitès de seguretat i salut en un segon pla, amb unes facultats molt més
genèriques i abstractes. De fet, els delegats de prevenció són el pont que uneix
l’empresari i els treballadors en matèria de PRL a nivell d’informació, foment,
instrucció i sensibilització.

Podem afirmar amb rotunditat que en les empreses en les quals els delegats
de prevenció compleixen fil per randa les funcions que els atorga la llei,
l’acció preventiva funciona d’una manera adequada o porta el camí correcte
per aconseguir-ho.

Concepte

Els delegats de prevenció són els representants dels treballadors (o dels treba-
lladors públics si és el cas) amb funcions específiques en matèria de prevenció.
Per a la Llei de prevenció de riscos laborals, aquesta figura és l’eix sobre el qual
s’articula la representació dels treballadors en matèria preventiva i els dota de
facultats més executives.

El delegat de prevenció és un òrgan representatiu unipersonal (a diferència del
comitè de seguretat i salut, que és un òrgan col·legiat). Si n’hi ha més d’un, els
delegats actuen mancomunadament dins del seu àmbit de competències (de la
mateixa manera que actuen els delegats de personal).

Designació i nombre

La designació dels delegats de prevenció s’efectua tenint en compte els criteris
següents:

• La designació és feta pels i entre els representants de personal (ja siguin
delegats de personal, ja siguin membres dels comitès d’empresa). S’ha
d’afegir aquí que el nomenament dels delegats de prevenció no és, en cap
cas, responsabilitat de l’empresari.

• En les empreses que tinguin una plantilla de fins a 30 treballadors, aquestes
funcions les assumeix el delegat de personal.

• En les plantilles compreses entre 31 i 49 treballadors, el delegat de prevenció
és escollit pels i entre els tres delegats de personal que exigeix l’Estatut dels
treballadors per a aquestes situacions.

• Segons la disposició addicional quarta de l’LPRL, en els centres de treball
en què no hi hagi representants de personal perquè no hi ha treballadors
amb l’antiguitat suficient per ser electors o elegibles en les eleccions per
a representants de personal, els treballadors podran escollir per majoria un
treballador perquè realitzi les funcions del delegat de prevenció. Mentre
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compleixi aquestes funcions, aquest treballador tindrà les mateixes facultats,
garanties i obligacions que qualsevol delegat de prevenció. L’actuació
d’aquests treballadors finalitzarà en el moment que es donin els requisits
per poder celebrar eleccions per escollir representants de personal.

• El nombre de delegats de prevenció que han de tenir les empreses està en
relació amb la seva plantilla, de conformitat amb l’escala que es mostra a la
taula 2.1.

El mandat dels delegats de prevenció es manté mentre duri el seu mandat com a
representant legal dels treballadors, és a dir, els mandats de representant legal dels
treballadors i el càrrec de delegat de prevenció són inseparables. Així, el mandat
ordinari serà de quatre anys, tret que excepcionalment es produeixi un cessament
per dimissió, revocació o inhabilitació.

Taula 2.1. Relació de
nombre de delegats de pre-
venció per plantilla

Plantilla Nombre de delegats de prevenció

De 31 a 49 treballadors 1

De 50 a 100 treballadors 2

De 101 a 500 treballadors 3

De 501 a 1.000 treballadors 4

De 1.001 a 2.000 treballadors 5

De 2.001 a 3.000 treballadors 6

De 3.001 a 4.000 treballadors 7

De 4.000 en endavant 8

A l’hora de calcular la plantilla de treballadors, a efectes de determinar el nombre
de delegats de prevenció que corresponen a cada empresa, l’article 35.3 de
l’LPRL fixa els següents criteris específics:

• Els treballadors amb contractes temporals de durada superior a un any es
computaran com a treballadors fixos de plantilla.

• Els treballadors amb contractes de durada inferior a un any es computaran
segons el nombre de dies treballats durant l’any anterior a la designació
dels delegats de prevenció: es computaran com un treballador més per cada
dos-cents dies treballats o fracció.

A banda de la forma d’elecció esmentada en la Llei de prevenció, es podran establir
altres sistemes de designació mitjançant la negociació col·lectiva o altres acords,
sempre que es garanteixi que la facultat de designació correspon als representants
de personal o a altres treballadors.

Competències dels delegats de prevenció

Les competències que es reconeixen als delegats de prevenció es troben recollides
en l’article 36 de l’LPRL i són les següents:

• Col·laborar amb la direcció de l’empresa per a la millora de l’acció
preventiva. Aquesta cooperació es fa extensiva a la gerència i a tots els
nivells jeràrquics de l’empresa.
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Secret professional

L’ús de les informacions que
rebin està restringit pel deure de
guardar secret professional que
la Llei exigeix als delegats de
prevenció.

• Promoure i fomentar el compliment de la normativa entre els treballadors
de la seva empresa.

• Exercir tasques de vigilància i control sobre el compliment de la normativa.

• Ser consultats per l’empresari, i amb caràcter previ a la seva execució, sobre
les matèries contingudes en l’article 33 de la Llei de prevenció de riscos
laborals (segons el deure de consulta).

Facultats dels delegats de prevenció

Les facultats dels delegats de prevenció en l’exercici de les seves competències són
fonamentals perquè puguin complir les funcions que els reconeix la Llei (article
36.2 LPRL). Aquestes facultats es poden classificar en tres grans grups:

A) Facultats informatives. Els delegats de prevenció hauran de ser receptors de
les següents informacions:

• Han de tenir accés a totes les informacions i documents existents relatius a
les condicions de treball.

• Han de ser informats dels danys produïts a la salut dels treballadors de la
seva empresa.

• Han de rebre de l’empresari totes les informacions obtingudes a través dels
òrgans encarregats de realitzar les activitats preventives a l’empresa.

L’accés a la informació i documentació relativa a les condicions de treball no es
limita als delegats de prevenció o als altres representants legals dels treballadors.
La normativa no fa distincions entre aquests i els treballadors designats o els
integrants dels serveis de prevenció, tant propis com aliens.

L’accés a la informació i la documentació en matèria preventiva és el mitjà que
garanteix l’exercici de les funcions que la normativa estableix per a tots aquests
agents amb competències i funcions en matèria preventiva. Aquest accés no es pot
limitar a la simple finalitat informativa, sinó que té un paper d’instrument o eina
dels delegats de prevenció per poder realitzar les seves funcions.

Els principis a aplicar sobre quina informació està obligat a lliurar l’empresari són:
pertinència, necessitat i suficiència. És a dir, només aquella informació que sigui
estrictament necessària i pertinent es podrà sol·licitar a l’empresari i aquest només
estarà obligat a facilitar la suficient per satisfer l’interès dels delegats.

B) Facultats d’intervenció activa. Els delegats de prevenció poden realitzar les
següents accions de manera activa:

• Acompanyar els tècnics en les avaluacions de riscos i als inspectors de
treball en les visites que duguin a terme als centres de treball, formulant
les observacions que estimin oportunes.
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• Realitzar visites als llocs de treball per exercir tasques de vigilància i control
de les condicions de treball a la seva empresa.

Les visites als llocs de treball no poden ser limitades per l’empresari i poden
estendre’s a qualsevol zona o dependència de l’empresa en la qual s’exerceixi
activitat laboral o que pugui tenir certa incidència en matèria de seguretat i salut.

Respecte al moment en el qual el delegat de prevenció pot realitzar aquesta visita,
sembla obvi que sigui durant la jornada laboral o en horari de treball, perquè només
llavors pot verificar-se efectivament l’adequació de la planificació preventiva i el
compliment de la normativa en matèria de prevenció. En aquest punt, l’única
limitació és que les visites de control no alterin el desenvolupament normal de
l’activitat.

Acompanyament als inspectors de treball i Seguretat Social (ITSS) durant les seves
visites

Correspon als ITSS decidir quines persones de l’empresa són les més adequades per
acompanyar-lo durant la realització de les seves visites de vigilància i control en l’aplicació
de la normativa per part de les empreses.

La ITSS considera com una bona pràctica que els inspectors de treball es facin acompanyar
durant les seves visites per representants dels treballadors, pèrits o tècnics de l’empresa,
sempre que la seva presència no perjudiqui el compliment de les seves funcions
inspectores.

Els acompanyants poden realitzar observacions o suggeriments a l’inspector que
afavoreixin o orientin la seva tasca inspectora. A més a més, els acompanyants poden
rebre assessoraments per part de la inspecció sobre la correcta aplicació de la normativa
laboral.

Riscos greus i imminents

Risc greu i imminent és aquell que resulti probable racionalment que es materialitzi en un
futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors.

En el cas d’exposició a agents susceptibles de causar danys greus a la salut dels
treballadors en el futur, es tindrà en compte malgrat que no es manifestin els danys greus
per a la salut de forma immediata (art. 4.4 Definicions de la Llei 31/95, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals).

Què fer en cas de riscos greus i imminents? Segons l’art. 21.3 LPRL, quan per
raons d’urgència no sigui possible reunir els representants generalistes dels treballadors
(delegats de personal o comitè d’empresa), els delegats de prevenció poden acordar, per
majoria, la paralització de l’activitat dels treballadors afectats per riscos greus i imminents.

C) Facultats de proposta. Els delegats de prevenció estan facultats per realitzar
les següents accions en el si de l’empresa:

• Poden exigir a l’empresari l’adopció de mesures de caràcter preventiu.

• Poden proposar a l’òrgan de representació dels treballadors que s’adopti
l’acord de paralització d’activitats en cas de risc greu i imminent.
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El delegat de prevenció no és responsable de la seguretat i salut dels
treballadors, ja que no supleix en cap cas la responsabilitat empresarial en
cap dels seus aspectes. La seva funció consisteix a procurar la implicació
de tots (empresaris i treballadors) en la prevenció de riscos laborals a l’àmbit
empresarial.

Garanties dels delegats de prevenció

Amb la finalitat que puguin exercir amb llibertat les seves funcions, els delegats
de prevenció tenen les mateixes garanties que la resta de representants dels
treballadors. Aquestes garanties estan previstes per l’article 68 de l’Estatut dels
treballadors i són les següents:

• En el cas que l’empresari es proposi sancionar els delegats de prevenció
per faltes greus o molt greus (sancionables amb la suspensió de feina i sou
o, fins i tot, amb l’acomiadament), té l’obligació d’obrir, abans de pren-
dre la decisió de sancionar, l’anomenat expedient contradictori, en què
haurà d’escoltar-se l’interessat i la resta de representants dels treballadors.
D’aquesta manera, la llei dona als delegats de prevenció (i a la resta dels
representants dels treballadors) la possibilitat de poder defensar-se abans
que l’empresari els pugui imposar una sanció per una presumpta infracció
comesa.

En cas d’incompliment d’aquests tràmits per part de l’empresari, la sanció
de suspensió de feina i sou queda anul·lada o, en cas d’acomiadament,
aquest és improcedent i el delegat de prevenció pot demanar la reincor-
poració a l’empresa o demanar la indemnització corresponent (per als
treballadors que no són representants dels altres treballadors, la decisió de
reincorporació o indemnització és potestat de l’empresari).

• Prioritat de permanència a l’organització en els supòsits en els quals
l’empresa hagi de realitzar la suspensió o extinció de contractes de treball
per causes tecnològiques o econòmiques.

• Els delegats de prevenció no poden ser discriminats econòmicament i/o
professionalment per l’exercici de les seves funcions de representació.

• Els delegats de prevenció no poden ser acomiadats ni sancionats com a
conseqüència de l’exercici de les seves funcions durant el període del seu
mandat ni dintre de l’any següent a la finalització d’aquest. Cal remarcar
que aquesta garantia no els eximeix de la possibilitat que l’empresari pugui
acomiadar-los per raons disciplinàries.

• Com a representants dels treballadors que són, els delegats de prevenció
disposen d’un crèdit d’hores mensuals retribuïdes perquè puguin desen-
volupar les funcions inherents a la seva representació. Cal fer constar aquí
que el crèdit d’hores que consta en la taula 2.2 es refereix a hores mensuals
per a cada un dels delegats de prevenció que, a la vegada, són delegats de
personal. No està prevista la suma per als dos títols.
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Taula 2.2. Crèdit d’hores mensuals retribuï-
des per a cada delegat

Plantilla Nombre

Fins a 100 treballadors 15 hores

De 101 a 250 treballadors 20 hores

De 251 a 500 treballadors 30 hores

De 501 a 750 treballadors 35 hores

De 751 en endavant 40 hores

L’article 37.1 LPRL assenyala que, en tot cas, serà considerat com a temps de
treball efectiu amb caràcter general, sense imputar-se al crèdit d’hores mensuals
retribuïdes de la taula 2.2:

• El corresponent a les reunions del comitè de seguretat i salut.

• El temps corresponent a qualsevol reunió convocada per l’empresari en
matèria de prevenció de riscos.

• El temps destinat a acompanyar els tècnics de prevenció i els inspectors de
treball en les visites que aquests realitzin als centres de treball.

• El temps utilitzat com a conseqüència de les visites realitzades als centres
de treball en el cas que es produeixi un dany (accident de treball/ malaltia
professional) i que tinguin com a finalitat conèixer les circumstàncies
relatives a aquests.

Els delegats de prevenció (igual que la resta de representants dels treballadors)
no necessiten l’autorització de l’empresari per utilitzar aquestes hores, només cal
notificar-li la voluntat d’absentar-se del lloc de treball. Tampoc cal motivar o
concretar les tasques a exercir durant el gaudi del crèdit horari. L’empresari no pot
adoptar mesures específiques de vigilància i control per verificar el seu correcte
gaudi.

Formació

L’article 37.2 LPRL estableix que, pel que fa a la formació, existeixen les següents
obligacions de l’empresari respecte al delegat de prevenció:

• L’empresari ha de proporcionar-los la formació i els mitjans que siguin
necessaris per a l’exercici de les seves funcions.

• L’empresari haurà de facilitar la formació amb els seus propis mitjans o
mitjançant concerts realitzats amb organismes o entitats especialitzades en
la matèria. A més a més, és necessari que la formació s’adapti a l’evolució
dels riscos o a l’aparició d’uns de nous. La formació s’haurà de repetir
periòdicament en el cas que fos necessari.

• El temps dedicat a la formació serà considerat temps de treball efectiu amb
caràcter general. El seu cost no pot recaure en cap cas sobre els delegats de
prevenció.
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Secret professional

Els delegats de prevenció tenen l’obligació de mantenir secret professional respec-
te de les informacions que coneguin en l’exercici de les seves funcions preventives
i especialment sobre les matèries que regulen les tasques pròpies de la seva
representació recollides als articles 64 (que estableix les competències del comitè
d’empresa) i 65 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (ET).

Deure de confidencialitat dels representants dels treballadors (art. 65 de l’ET)

Els delegats de prevenció, igual que la resta de representants dels treballadors, tenen
el deure de guardar el secret sobre aquelles informacions que, en interès de l’empresa,
aquesta els hagi expressament comunicat que tenen un caràcter reservat.

Els documents lliurats per l’empresa només es poden utilitzar dintre de l’àmbit de les seves
funcions representatives i per a les finalitats que van motivar el seu lliurament.

L’obligació de guardar el secret per part de tots els representants dels treballadors continua
vigent fins i tot després de finalitzar el seu mandat.

Excepcionalment, l’empresa no està obligada a comunicar informacions relacionades amb
secrets industrials, financers o comercials la divulgació dels quals pogués, objectivament,
obstaculitzar el seu funcionament o ocasionar-li greus perjudicis econòmics.

Aquestes limitacions o restriccions respecte a facilitar certa informació han de quedar
clarament justificades per part de l’empresa. Segons el criteri tècnic de la ITSS, sense
l’adequada justificació les empreses no poden limitar el contingut de la informació ni el
temps necessari per al seu estudi, ni impedir la seva reproducció o la disposició de còpies
per al seu estudi fora de les dependències, ni imposar que l’examen de la documentació es
faci sota la supervisió de representants de la direcció de l’empresa.

Es considera que per a un adequat estudi de la documentació per part dels diferents agents
amb competències i funcions en matèria preventiva, es requereix el lliurament físic de
la documentació, sense cap limitació addicional que la corresponent al deure de secret
i confidencialitat assenyalats en l’art. 37 de l’LPRL i 65 de l’Estatut dels treballadors.

Actuació dels delegats de prevenció

Seguidament veurem una proposta d’actuació dels delegats de prevenció davant la
detecció de qualsevol tipus d’accident, incidència o deficiència que es pugui donar
en l’àmbit de la seguretat i salut en les empreses. Podem proposar les següents
fases d’intervenció:

1. Informar-se. Cal recollir tota la informació necessària per caracteritzar
adequadament la naturalesa de l’accident, incidència o deficiència, i quines
han estat les circumstàncies en les quals s’ha produït. Recordeu que els
delegats de prevenció tenen dret a entrevistar-se amb la resta de treballadors
per tal de recollir la informació que li sigui necessària. En aquest punt,
cal tenir present que, de vegades, alguns treballadors tenen reticències a
col·laborar per tal d’evitar-se conflictes amb l’empresari o per no estar
suficientment sensibilitzats amb la PRL. Els delegats de prevenció han
d’elaborar estratègies per guanyar-se la confiança dels treballadors i facilitar
la seva col·laboració.
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2. Documentar-se. Les fonts de documentació que poden consultar els
delegats de prevenció són variades: de les normatives de PRL, de les
notes i guies tècniques de l’INSHT, de les avaluacions de riscos de les
empreses, dels serveis de prevenció, dels sindicats, de les administracions
públiques, de les publicacions especialitzades en PRL, de les empreses
subministradores o fabricants...

3. Visitar els llocs de treball on s’ha produït l’accident, incidència o defi-
ciència. Recordeu que els delegats de prevenció tenen aquesta potestat.
Resulta fonamental visitar els llocs de treball per conèixer de primera mà
les condicions de treball concretes en les quals s’ha produït l’accident, la
incidència o la deficiència. Durant la visita, els delegats de prevenció poden
informar els treballadors sobre els resultats de les seves investigacions o
informacions recopilades i, a més a més, poden recollir dels treballadors les
seves propostes per evitar o resoldre les deficiències de seguretat. Anoteu
que sempre comptaran amb més acceptació les propostes de solució en les
quals hagin participat els treballadors que aquelles que són imposades des
de l’empresa.

4. Proposar mesures de solució a l’empresa. Recordeu que les propostes dels
delegats de prevenció no són d’obligat compliment per part de l’empresari;
per tant, resulta necessari que els delegats de prevenció elaborin estratègies
de negociació o pressió vers l’empresa per poder assolir les millores en les
condicions de treball. Anoteu que, a més a més, els delegats de prevenció
poden exercir el seu dret de denúncia davant de la ITSS pels incompliments
normatius de l’empresari en matèria de PRL.

5. Finalment, els delegats de prevenció han de vetllar o fer el seguiment per
assegurar-se que l’empresa adopta les mesures dintre dels terminis acordats
i que aquestes són eficaces. Anoteu que sempre resulta convenient recollir
el grau de satisfacció dels treballadors directament afectats per les mesures
preventives o de seguretat adoptades.

Aquesta metodologia d’intervenció dels delegats de prevenció, a més a més de ser
eficaç, pot ajudar a augmentar la seva credibilitat davant els treballadors als quals
representa i posar en valor la important tasca que realitzen.

2.2.2 El comitè de seguretat i salut

La funció del comitè de seguretat i salut és facilitar l’intercanvi de punts de
vista entre les parts per crear un fòrum estable de diàleg ordenat i civilitzat.

Aquest organisme substitueix l’antic comitè de seguretat i higiene, encara que la
seva composició i funcions varien substancialment. Amb la regulació introduïda
per la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, el comitè de seguretat i salut
s’estableix com un punt de trobada per a empresaris i treballadors, perquè es
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Podeu consultar el
nombre de delegats a la
taula ??; dins del subpunt
“Designació i nombre”,
d’aquest mateix apartat.

pugui desenvolupar a les empreses una participació equilibrada en matèria de
prevenció de riscos.

Per establir una veritable negociació dintre del comitè de seguretat és necessari
que els representants de l’empresa tinguin veritable capacitat de decisió.

Concepte

El comitè de seguretat i salut és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat
a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de
prevenció de riscos (article 38 LPRL). Juntament amb els membres que integren
el comitè, tenen dret a participar en les seves reunions, amb veu però sense vot, els
responsables tècnics de la prevenció a l’empresa, els delegats sindicals, tècnics en
prevenció aliens a l’empresa i qualsevol treballador amb una especial qualificació
i/o coneixement respecte de les qüestions a debatre.

Òrgan paritari i òrgan col·legiat

El comitè de seguretat i salut és un òrgan paritari; la seva composició ha d’estar formada
pels delegats de prevenció, d’una banda, i per l’empresari i/o els seus representants en
nombre igual als delegats de prevenció, de l’altra.

Un òrgan col·legiat és aquell en què els acords es prenen per majoria i que cap dels seus
membres pot parlar de forma aïllada en nom d’aquest. El seu portaveu serà normalment el
seu president. El comitè de seguretat i salut n’és un.

Constitució

El comitè de seguretat està format pels delegats de prevenció, d’una banda, i per
l’empresari i/o els seus representants en nombre igual al de delegats de prevenció,
de l’altra. El nombre de membres total del comitè depèn del nombre de delegats
de prevenció (el qual depèn de la plantilla de l’empresa).

Tenen l’obligació de constituir un comitè de seguretat i salut totes les
empreses o centres de treball que tinguin 50 o més treballadors.

Funcionament

El comitè de seguretat i salut haurà d’adoptar les seves pròpies normes de funcio-
nament a les primeres sessions que realitzi. Per la seva part, la Llei de prevenció
de riscos laborals estableix una sèrie de regles bàsiques de funcionament a les
quals s’hauran de sotmetre els comitès de forma obligatòria. Aquestes normes són
les següents:

• El comitè de seguretat i salut es reunirà trimestralment i sempre que ho
sol·liciti alguna de les seves representacions.

• Les empreses que tinguin diversos centres de treball dotats de comitè de
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seguretat i salut podran acordar la creació d’un comitè intercentres, amb
les competències que li atribueixi el seu acord de creació.

• En el supòsit que diverses empreses desenvolupin les seves activitats de
forma simultània en un mateix centre de treball es podran realitzar reunions
conjuntes dels comitès de seguretat i salut o, si no n’hi hagués dels
delegats de prevenció, amb la finalitat d’obtenir la necessària coordinació
de l’activitat preventiva.

Competències

Les competències que la Llei de prevenció de riscos laborals atribueix al comitè
de seguretat i salut són bastant àmplies i tenen com a destinataris la gerència de
les empreses, els comandaments intermedis, el comitè d’empreses i treballadors
en general. Aquestes competències es troben recollides a l’article 39.1 de la Llei
de prevenció de riscos laborals i són les següents:

• Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans de
prevenció de riscos a l’empresa. Amb aquesta finalitat es debatran dintre
del seu si i abans de la seva posada en pràctica els següents assumptes:

– L’elecció de la modalitat organitzativa de l’empresa i, si escau, la ges-
tió realitzada per les entitats especialitzades amb les quals l’empresa
hagués concertat la realització d’activitats preventives.

– La planificació, organització del treball i la introducció de noves
tecnologies.

– L’organització i desenvolupament de les activitats de prevenció i
protecció.

– L’organització de la formació en matèria preventiva.

• Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per realitzar una
prevenció de riscos efectiva, proposant a l’empresa:

– la millora de les condicions de treball i/o
– la correcció de les deficiències existents.

Facultats

En l’exercici de les seves competències, el comitè de seguretat i salut està facultat
(segons l’article 39.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals) per realitzar les
següents accions:

• Tenir coneixement directe de la situació relativa a la prevenció de riscos en
el mateix centre de treball i realitzar, amb aquesta finalitat, les visites que
consideri adients.

• Tenir accés a informes i documents relatius a l’exercici de les seves funcions,
així com també a les actuacions i programes del servei de prevenció, si
s’escau.
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• Analitzar els danys produïts en la salut o integritat física dels treballadors
del seu centre de treball amb la finalitat d’estudiar les seves causes i proposar
les mesures preventives que estimi oportunes.

• Conèixer la memòria i la programació anual dels serveis de prevenció i
emetre informes relacionats amb aquests documents.

Control del funcionament intern

Es pot afirmar que no n’hi ha prou amb la constitució d’un comitè de seguretat
i salut laboral, ni amb el fet de dotar-lo d’un reglament de funcionament intern.
Perquè sigui efectiu, és molt convenient controlar-ne les pràctiques. En aquest
sentit, hem considerat interessant la guia de control del comitè (taula 2.3), ja que
pot ser una eina molt útil per diagnosticar-ne la “bona salut”.

Taula 2.3. Guia de control del comitè de seguretat i salut

Núm. Aspectes a analitzar Sí No

1 Es podria afirmar que el comitè de seguretat i salut de la teva empresa és realment un
òrgan regular i periòdic de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció” (art.
38.1 LPRL)?

- -

2 Segons la teva opinió, tenen els representants de l’empresa prou capacitat de decisió? - -

3 Té un reglament o unes normes de funcionament intern clarament establertes i
consensuades?

- -

4 Es reuneix amb periodicitat suficient? - -

5 L’empresa acostuma a sotmetre a consulta els diferents temes amb prou antelació? - -

6 Es disposa d’informació suficient per poder analitzar els temes o qüestions a debatre
dintre del comitè?

- -

7 S’aixeca acta per documentar els assumptes tractats a cada reunió? - -

8 Ha presentat l’empresa en el comitè un document en què defineixi la política de
prevenció que orienta la seva actuació?

- -

9 Ha sigut l’avaluació de riscos objecte de consulta i debat en el Comitè? - -

10 S’ha discutit en el comitè el pla de prevenció? - -

11 Es presenten al comitè la memòria i programació anual del Servei de Prevenció? - -

12 L’actitud dels representants de l’empresa és dialogant i favorable? - -

13 Els tècnics dels Serveis de Prevenció actuen realment com a assessors imparcials? - -

14 S’admet sense dificultat la presència de delegats sindicals, treballadors o assessors
dels delegats de prevenció?

- -

15 S’informa els treballadors dels temes i acords del comitè? - -

www.istas.ccoo.es
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2.3 Deure de consulta (article 33 LPRL)

Mitjançant la consulta, l’empresari demana l’opinió dels representants dels treba-
lladors sobre qualsevol assumpte relacionat amb la prevenció de riscos laborals
que els afecti.

El deure de consulta en qüestions de seguretat i salut laboral correspon als em-
presaris. Aquest deure és, sense cap dubte, una de les formes més autèntiques de
participació que ha d’oferir obligatòriament l’empresari (o aquell que el representi)
als representants dels treballadors abans de prendre determinades decisions en
matèria de prevenció de riscos en el treball.

Consulta prèvia dels treballadors (article 33 LPRL)

L’empresari està obligat a consultar els treballadors o, si n’hi ha, els seus representants, de
forma prèvia a la seva aplicació i amb suficient antelació, l’adopció de decisions relatives
a qualsevol acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la salut dels
treballadors, i en concret en allò relatiu a:

• Els aspectes associats a la seguretat i la salut derivats de la planificació i l’organització del
treball i la introducció de noves tecnologies. Inclou les derivades de l’elecció dels equips de
treball, l’adequació de les condicions de treball i l’impacte dels factors ambientals en el treball.

• L’organització i l’execució de l’activitat preventiva en l’empresa, com poden ser el
desenvolupament de l’avaluació de riscos o l’elaboració del pla de prevenció o l’execució
de la política preventiva (suficiència dels recursos personals i materials i protocols d’actuació
i gestió de processos). Igualment, s’inclou en aquest apartat la designació dels treballadors
encarregats d’aquestes activitats o la contractació d’un servei de prevenció extern o
assumpció pròpia de determinades funcions preventives per part de l’empresari.

• La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència.

• Els procediments d’informació i documentació sobre els riscos generals de l’empresa i dels
específics de cada lloc de treball, les mesures preventives i de protecció adoptades, la
planificació i organització de la formació preventiva (formes, durada, periodicitat, continguts,
subjectes o entitats responsables, llocs, sistemes de compensació en funció de si es realitzen
dins o fora de l’horari i/o jornada pactats...) i les mesures adoptades en cas d’emergència.

El reconeixement d’un dret de consulta està recolzat per la necessitat d’articular
una planificació que integri tots els àmbits funcionals i jeràrquics de l’empresa.
A més a més, s’afavoreix la cultura de la prevenció.

El dret de consulta va més enllà de la simple recepció d’informació o elaboració
d’un informe previ a l’execució de determinades decisions. Per contra, es pretén
articular un efectiu dret de negociació, malgrat el seu caràcter no vinculant.

Com heu pogut observar, els assumptes empresarials sotmesos a consulta prèvia
han de tenir rellevància sobre la seguretat i salut dels treballadors. La decisió
última d’aquests temes pertany a l’empresari, ja que és qui té el poder de direcció
i organització a l’empresa, però abans d’adoptar-la s’ha de sotmetre a consulta
amb la deguda antelació.
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Consulta prèvia de
l’empresari

El comitè de seguretat i salut és
un fòrum idoni perquè
l’empresari pugui complir les
seves obligacions de consulta
prèvia.

L’opinió dels treballadors no és, en cap cas, vinculant per a l’empresari.
Aquest no està, per tant, obligat a seguir-la. El titular de l’empresa és qui té
l’última paraula.

Estem davant d’una competència de l’empresa, i no dels treballadors; per tant,
no té cabuda la votació vinculant o l’oposició expressa dels representants dels
treballadors, només és un dret a la consulta prèvia.

L’article 33 preveu que el deure de consulta es faci extensiu a tots els treballadors
pel que fa a les matèries de prevenció de riscos que els afectin, però quan es tracti
d’empreses que tinguin representants dels treballadors, les consultes es portaran
a terme davant d’aquests representants.

L’empresari no pot optar entre consultar individualment un treballador o fer-ho
via els seus representants. Podrà dirigir-se directament als treballadors només
quan aquests no hagin designat cap òrgan de representació.

Convindria recordar aquí que l’article 64 del RD legislatiu 1/95, de 24 de març,
pel que s’aprova el text refós de l’Estatut dels treballadors estableix un marc de
competències del Comitè d’empresa (òrgan de representació generalista) relaci-
onades amb les condicions de treball encara més ampli. Aquestes competències
són les següents:

• Emetre informe amb caràcter previ a l’execució per part de l’empresari de
les qüestions següents:

– Reduccions de jornada

– Implantació o revisió de sistemes d’organització i control de la feina

– Estudi de temps i establiment de primes i incentius

• Conèixer amb una periodicitat trimestral com a mínim:

– Les estadístiques sobre els índexs d’absentisme i les seves causes

– Els accidents de treball i les malalties professionals i les seves conse-
qüències

– Els índexs de sinistralitat

– Els estudis periòdics o especials del medi ambient de treball

– Els mecanismes de prevenció que s’utilitzin

• Exercir la vigilància i el control de les condicions de seguretat i salut en el
desenvolupament del treball.

• Exercir la vigilància en el compliment de les normes vigents en matèria
laboral, incloent-hi la relacionada amb la PRL. També, si escau, emprendre
les accions legals oportunes contra l’empresari.

A més a més de les anteriors potestats, els comitès d’empresa tenen altres
competències que no podem associar directament a l’àmbit de la PRL: informació
econòmica de l’empresa i del sector, plans d’igualtat entre homes i dones,
contractació, sancions a treballadors...
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Llibre de visites de la ITSS

Amb anterioritat al canvi de
normativa, l’adquisició del llibre
era preceptiva per a les empreses,
els treballadors per compte propi

i els titulars de centres o
establiments, a fi que els

funcionaris actuants de la
inspecció poguessin fer-hi

constar l’execució de les seves
actuacions amb motiu de les
visites que feien al centre de

treball i/o de les comprovacions
fetes per compareixença del
subjecte inspeccionat en les

dependències públiques.

2.4 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social
(article 40 LPRL)

Si els treballadors d’un centre de treball i els seus representants consideren que la
seva seguretat i salut no està garantida amb les mesures adoptades i amb els mitjans
utilitzats per l’empresari, poden recórrer a la Inspecció de Treball i Seguretat
Social (ITSS).

Pel que fa a les visites als centres de treball per poder comprovar el compliment
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu que el puguin
acompanyar durant la seva visita i puguin formular-li les observacions que creguin
oportunes, l’inspector de treball comunicarà la seva presència a:

• l’empresari o al seu representant,

• a la persona inspeccionada,

• al comitè de seguretat i salut,

• al delegat de prevenció o, si aquest estigués absent,

• als representants legals dels treballadors.

La ITSS ha d’informar els delegats de prevenció sobre els resultats de les
visites esmentades en el paràgraf anterior i sobre les mesures adoptades com a
conseqüència d’aquestes. Aquestes informacions quedaran registrades mitjançant
l’expedició de la corresponent diligència, en format paper o en format electrònic.
L’Ordre ESS/1452/2016, de 10 de juny, regula el model de diligència d’actuació
de la ITSS, en substitució del llibre de visites de la ITSS.

En el contingut de la diligència de la ITSS es farà constar:

• Lloc i data d’expedició de la diligència, diferenciant si és fruit d’una visita
o per compareixença de l’empresari.

• Identificació del funcionari i del cos al qual pertany, ITSS o tècnics
habilitats.

• Dades identificatives de l’empresa/centre de treball en el qual es realitza
l’actuació inspectora.

• Dades identificatives i càrrec de la persona que hagi atès el funcionari durant
la inspecció.

• Col·laboració realitzada pels representants dels treballadors en el desenvo-
lupament de la inspecció, si és el cas.

• Matèries o aspectes examinats.
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Si en la diligència es formula un requeriment d’esmena de deficiències, aquest
contindrà les anomalies o les deficiències detectades amb indicació del termini
per a la seva esmena, indicant-se l’incompliment detectat i remarcant que la
persistència en els fets infractors donarà lloc a la pràctica de la corresponent acta
d’infracció per tals fets.

Si el funcionari indica en aquesta diligència la decisió de paralització o suspensió
de treballs prevista en l’article 44 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la
diligència inclourà les dades suficients per a la determinació de l’abast i les
condicions de la paralització decretada, així com les instruccions per a l’exercici
del dret a la seva impugnació.

Tant els llibres de visita com els models de diligència estesos amb anterioritat
a l’entrada en vigor de l’Ordre ESS/1452/2016 s’han de conservar durant cinc
anys, a comptar des de la data de la darrera diligència feta. Durant aquest període, i
d’acord amb l’article 5.2 de l’Ordre, la inspecció conservarà també les diligències
efectuades en els llibres de visita electrònics. Dins aquest termini, les empreses
afectades podran sol·licitar còpia de les diligències que els afectin.

Abans d’elaborar els plans d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en matèria de prevenció de riscos en el treball, han de ser consultades les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives (en especial quan es
tracti de programes específics per a empreses de menys de 6 treballadors) i han de
ser informades d’aquests plans.
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Trobareu un glossari de
sigles en la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Al llarg de la unitat
utilitzarem el concepte
empresa tant si ens referim
a la persona física
representada en la figura de
l’empresari o empresària
com a la persona jurídica
representada per la mateixa
organització.

Contractista i
subcontractista

La contractista és aquella
persona, física o jurídica, que per
contracte realitza obres o serveis
per compte de l’empresa titular
i/o de l’empresa principal. La
subcontractista és aquella
persona, física o jurídica, que per
contracte amb l’empresa
contractista assumeix la
realització d’obres o serveis.

3. Sistemes de coordinació preventiva de les empreses

En els processos productius de les empreses és cada cop més habitual utilitzar la
descentralització de l’activitat productiva mitjançant la contractació i subcon-
tractació d’obres i serveis per part d’una empresa (empresa titular o empresa
principal) a altres empreses. Aquest fet es pot considerar un model organitzatiu
més entre els sistemes empresarials actuals.

Tot i que una mateixa empresa pot ser a la vegada empresa titular i empresa
principal, existeix una diferenciació que s’ha de tenir en compte (article 2 RD.
171/2004):

• L’empresari titular d’un centre de treball és aquella persona que en té el
control, la gestió i la direcció. En el context de les contractes i subcontractes,
l’empresa titular posa el seu centre de treball a disposició de l’activitat dels
treballadors d’altres empreses.

• L’empresari principal és aquella persona que contracta o subcontracta a
altres empreses la realització de treballs propis de la seva activitat per ser
realitzats en el seu centre de treball.

Observeu que la diferència clau entre aquestes dues figures la trobem en si l’objecte
de la contracta o subcontracta és o no una activitat pròpia de l’empresa.

Exemple d’empresa titular i d’empresa principal

Quan un taller mecànic contracta amb una altra empresa la neteja de les seves
instal·lacions, està actuant com a empresa titular del centre de treball. Però si contracta
amb una altra empresa les reparacions de les avaries elèctriques de l’automòbil i les realitza
en el seu propi centre de treball, està actuant com a empresa principal, ja que aquestes
tasques formen part de la seva pròpia activitat.

La descentralització de l’activitat productiva genera situacions de concurrència
empresarial, és a dir, situacions en les quals treballadors de diferents empreses
contractistes, subcontractistes o autònoms treballen al mateix temps en un mateix
centre de treball.

El fenomen de la contractació i subcontractació d’activitats suposa un problema
per a la seguretat i la salut dels treballadors. Evidentment, en situacions de con-
currència d’activitats, els riscos laborals inherents a les activitats d’una empresa
també passen a ser riscos per als treballadors de les altres empreses amb les quals
comparteixen l’espai de treball.

A més a més, no es pot descartar que la mateixa concurrència d’activitats en un
mateix centre de treball generi nous riscos o, el que pot ser més greu, que els
riscos d’una activitat agreugin els riscos de les altres. És a dir, els riscos en les
situacions de concurrència d’activitats són majors que la suma dels riscos generats
individualment per cadascuna de les activitats de les empreses concurrents.
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Davant aquesta situació resulta necessari identificar i controlar les interaccions i
incompatibilitats entre les activitats que desenvolupin les empreses concurrents,
amb la finalitat d’adequar les mesures preventives que cal adoptar.

La informació i la formació en PRL dels treballadors, especialment quan es tracta
de treballadors que realitzen la seva activitat en un centre de treball que no és el
seu habitual, ha de ser adequada per a tots els riscos als quals estan exposats; els
generals del centre de treball, els específics de la seva tasca i els generats per la
resta d’empreses concurrents que els puguin afectar.

La coordinació d’activitats empresarials (CAE) suposa un element clau per
resoldre els problemes que es generen en aquestes situacions de concurrència.
Amb la CAE es pretén que en l’avaluació dels riscos d’un centre de treball i en la
planificació preventiva es tinguin en compte totes les activitats i tots els riscos
presents en el centre de treball, sigui quina sigui la dependència contractual i
laboral de les persones treballadores que desenvolupin les activitats. Els punts
clau de la CAE són:

• La comunicació entre les empreses concurrents

• La documentació a intercanviar

• La informació als treballadors

3.1 Sistema de coordinació general regulat en la Llei 31/1995 de
prevenció de riscos laborals (LPRL)

L’article 24 de la LPRL indica quin ha de ser el sistema de coordinació general
que s’ha d’establir entre les empreses que desenvolupin activitats en un mateix
centre de treball. Aquest mateix article determina unes obligacions bàsiques de
coordinació per a aquestes empreses.

Les obligacions en CAE són d’aplicació a tot tipus d’empreses, grans o petites,
públiques o privades. També és d’aplicació per a les empreses individuals o
autònoms que realitzin activitats en situacions de concurrència.

En canvi, no és d’aplicació la concurrència que es produeixi per visites, reunions,
relacions ordinàries entre l’empresa i la seva clientela o entre l’empresa i les seves
empreses proveïdores. En aquests casos, cada empresa aplicarà les mesures de
control d’accessos al centre de treball que proporcioni la seguretat necessària per
a aquests visitants. Entenem que aquestes situacions no suposen una aportació
de riscos per a les persones que treballen en l’empresa, motiu pel qual queden
excloses de l’àmbit d’aplicació de la LPRL. A més a més, aquests visitants no
contrauen amb l’empresa cap relació contractual.
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Les empreses concurrents estan obligades a cooperar en l’aplicació de la
normativa en prevenció de riscos laborals (PRL) i a establir els mitjans
de coordinació necessaris per protegir i informar els seus respectius
treballadors.

Segons l’apartat 1 de l’art. 18 de l’LPRL, els treballadors han d’estar informats
sobre:

• Tots de riscos per a la seguretat i salut que els afectin, tant dels generals
del centre de treball com dels específics de cadascun dels llocs de treball o
funcions que ocupin.

• Les mesures i activitats de protecció i prevenció a aplicar respecte dels
riscos que els afectin.

• Les mesures a adoptar en situacions d’emergència, en matèria de primers
auxilis, en lluita contra incendis i en situacions on s’ha de realitzar l’evacu-
ació del centre de treball.

Correspon a l’empresa titular del centre de treball fer arribar a les empreses
que duen a terme activitats en el seu centre la informació i les instruccions
necessàries quant als riscos presents en el seu centre de treball, a les
mesures de prevenció i protecció corresponents i a les mesures davant
emergències. Alhora, correspon a cadascuna de les empreses en situació
de concurrència fer arribar aquestes informacions i instruccions als seus
respectius treballadors en situació de concurrència.

Les empreses que contractin o subcontractin obres o serveis corresponents a la
seva pròpia activitat per ser realitzats en el seu propi centre de treball estan obli-
gades a vigilar que aquestes empreses contractistes o subcontractistes compleixin
amb la normativa de PRL.

Finalment, les empreses principals que cedeixin maquinària, equips, productes,
matèries primeres o estris a treballadors d’empreses contractades o subcontrac-
tades estan obligades a obtenir dels fabricants, importadors i subministradors la
informació necessària per poder utilitzar-los o manipular-los sense riscos per als
treballadors. L’empresari principal està obligat a fer arribar aquesta informació a
les empreses contractades o subcontractades.

Correspon a cadascuna d’aquestes empreses fer arribar als seus respectius treballa-
dors la informació sobre la manera correcta d’utilització, les mesures preventives
addicionals i els riscos que comporti tant el seu ús normal com l’inadequat.
Observeu que aquestes obligacions es mantenen malgrat que l’activitat no es
realitzi en el centre de treball de l’empresa principal.
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3.2 Obligació de coordinació entre les activitats empresarials

El Reial decret 171/2004, de 30 de gener, desenvolupa reglamentàriament la CAE
definida per l’art. 24 de l’LPRL. Aquest RD estableix les obligacions de les
empreses en matèria de CAE i suposa el marc normatiu de referència a l’hora
d’aplicar la CAE en les situacions de concurrència d’activitats realitzades per
diferents empreses.

L’objectiu fonamental d’aquest RD 171/2004 és reduir l’accidentalitat laboral i
millorar la seguretat i la salut laboral dels treballadors que desenvolupen la seva
feina en situacions de concurrència empresarial.

El marc normatiu aplicable a la CAE queda completat amb altres disposicions
normatives, en les quals trobarem obligacions empresarials específiques que
també són exigibles per a la CAE:

• El RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

• La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el RD 09/2007, de 24 d’agost, que
regulen la subcontractació en el sector de la construcció.

• La Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball
temporal.

• El RD 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut en l’àmbit de les empreses de treball temporal.

• El RD Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en el seu article 42, es refereix a la
subcontractació d’obres i serveis.

• El RD 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives, on al
seu article 6 estableix l’obligació de recollir en el document de protecció
contra explosions les mesures de coordinació aplicades.

• El RD 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació de la legislació de PRL a
l’Administració General de l’Estat, on en el seu article 9 fa extensiva als
centres de treball de l’Administració General de l’Estat la normativa sobre
la presència de recursos preventius i la CAE.

Anoteu que les obligacions establertes en CAE per la normativa s’interpreten
sempre seguint el principi del dret conegut com a norma mínima, és a dir,
estableixen uns drets mínims per a la prevenció i protecció dels treballadors. Així
mateix, interpreteu qualsevol de les obligacions imposades a les empreses respecte
de la CAE com a drets dels treballadors en situació de concurrència.
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3.2.1 Objectius de la coordinació d’activitats empresarials

L’article 3 del RD 171/2004 estableix els objectius normatius de la CAE, però
per a les empreses la CAE també suposa un ajut en l’assoliment d’altres objectius
empresarials. Així, la CAE ha de garantir:

• Que les empreses concurrents apliquin adequadament els principis gene-
rals de l’acció preventiva.

• Que les empreses concurrents coneguin i sàpiguen aplicar els mètodes de
treball utilitzats al centre de treball.

• El control de les interaccions i incompatibilitats entre les activitats concur-
rents que puguin afectar la seguretat i salut dels treballadors de forma greu
o molt greu.

• Que les mesures preventives adoptades en el centre de treball siguin les
apropiades per combatre els riscos presents.

Principis generals de l’acció preventiva (art. 15 de l’LPRL)

• Evitar els riscos.

• Avaluar els riscos que no es poden evitar.

• Combatre els riscos en el seu origen.

• Adaptar el treball a la persona, especialment pel que fa a la concepció dels llocs de treball i a
l’elecció d’equips i de mètodes de treball, amb l’objectiu de reduir el treball monòton i repetitiu.

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

• Substituir els elements perillosos per uns altres que tinguin poc o cap perill.

• Planificar la prevenció.

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte a la protecció individual.

• Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Finalment, a més dels anteriors objectius normatius, la CAE pot ajudar a assolir
altres objectius empresarials:

• Millorar les condicions de seguretat i salut dels seus treballadors i reduir
l’accidentalitat laboral.

• Millorar l’ambient de treball, la satisfacció i la motivació dels seus treballa-
dors, comandaments i directius.

• Projectar una millor imatge d’empresa al seu entorn: clients, proveïdors,
competidors, aliats...

• Evitar o reduir les responsabilitats administratives, civils i penals de l’acti-
vitat empresarial associades a la PRL.



Gestió de la prevenció 62 Prevenció integrada a l'empresa

• Disminuir o eliminar les despeses que els accidents laborals generen: danys
materials, reparacions, aturades de la producció, malbaratament del temps...

• Augmentar la productivitat i els beneficis empresarials.

3.2.2 Situacions de concurrència d’activitats

Les obligacions de CAE de les empreses són diferents en funció del rol que ocupen,
és a dir, en funció de si són l’empresa titular del centre de treball i/o l’empresa
principal o una empresa contractada o subcontractada o un treballador autònom
o una empresa de treball temporal. El RD 171/2004 determina tres possibles
situacions de concurrència d’activitats empresarials:

• Situació 1: concurrència de treballadors de dues o més empreses en un
mateix centre de treball.

• Situació 2: concurrència de treballadors de diferents empreses en un mateix
centre de treball del qual és titular una empresa.

• Situació 3: concurrència de diverses empreses en un mateix centre de treball
quan una d’elles actua com a empresa principal.

En el context de les situacions anteriors, es poden generar diferents casuístiques,
com per exemple:

• Quan entre els treballadors concurrents hi ha treballadors autònoms que
disposen de treballadors assalariats a càrrec seu.

• Quan es tracten d’activitats en les obres de construcció.

• Quan la concurrència de treballadors està generada per la cessió de treballa-
dors per part d’empreses de treball temporal (ETT) a altres empreses.

• Quan en la situació de concurrència es puguin donar més d’una empresa
principal.

• Quan l’empresa titular del centre de treball no té el rol d’empresa principal.

• Quan l’empresa titular del centre de treball no disposa de treballadors propis
en la situació de concurrència.

Situació 1: concurrència de treballadors de dues o més empreses en un
mateix centre de treball sense existir una empresa titular o una empresa
principal (capítol II del RD 171/2004)

El capítol II del RD 171/2004 desenvolupa l’apartat 1 de l’article 24 de l’LPRL en
els supòsits on les empreses concurrents només comparteixen un espai de treball,
sense existir necessàriament cap tipus de relació contractual o jurídica entre si.
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Vegeu el model de
registre de la informació
específica en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Vegeu el model de
comunicació d’accident de
treball a les empreses
concurrents en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Exemple de simple concurrència en un centre de treball

En un centre comercial podem trobar empreses que lloguen espais per instal·lar-hi el seu
negoci. Les diferents empreses llogateres comparteixen el centre de treball, però entre
elles no s’estableix cap relació jurídica.

La informació sobre els riscos específics que cadascuna de les empreses ha
d’intercanviar amb les altres concurrents són només aquells que puguin afectar els
treballadors de les altres empreses i, especialment, si la situació de concurrència
pot alterar o agreujar els riscos de les activitats de les altres empreses. Trobareu
lògic que en aquests darrers casos l’avaluació dels riscos, l’anàlisi de la situació
i l’adopció de mesures preventives es realitzi conjuntament entre les empreses
concurrents.

Les empreses concurrents, independentment de la titularitat del centre de
treball, tenen l’obligació de cooperar en l’aplicació de la normativa de PRL.
Aquesta obligació es concreta en l’obligació d’informar-se mútuament
sobre els riscos específics de cada activitat, els accidents de treball i les
situacions d’emergència que es puguin associar a la situació de concurrència
empresarial.

Els continguts de la informació sobre els riscos específics ha de ser la suficient
i la convenient per garantir l’eficàcia en la protecció de la seguretat i salut dels
treballadors concurrents. Per tant, s’ha d’evitar que l’intercanvi d’informació entre
les empreses tingui com a finalitat el simple compliment formal de les obligacions
d’informació per tal d’evitar possibles sancions.

Així, no resulta suficient el simple intercanvi de les respectives avaluacions de
riscos de les empreses concurrents. S’ha de proporcionar la informació concreta
dels riscos específics que es troben als manuals de prevenció, als procediments, a
les instruccions de treball o a les normes de seguretat. En definitiva, la informació
a intercanviar ha de ser gairebé la mateixa que proporciona cadascuna de les
empreses als seus propis treballadors.

En una situació de concurrència, cadascuna de les empreses està obligada a
informar les altres dels accidents de treball ocorreguts en el centre de treball
com a conseqüència de la concurrència d’activitats. Observeu que s’han de tractar
separadament els accidents de treball produïts per la interacció d’activitats de la
resta d’accidents que puguin ocórrer en el centre de treball.

Finalment, les empreses concurrents tenen l’obligació d’informar-se mútuament
i de forma immediata de les situacions d’emergència per a la seguretat i salut
de qualsevol dels treballadors del centre de treball, independentment de l’empresa
amb la qual mantinguin la relació contractual.

Exemples de quan s’han d’intercanviar informació les empreses concurrents

Podem establir els següents moments en els quals es genera l’obligació d’informar-se
mútuament les empreses:

• Abans d’iniciar les activitats en el centre de treball on es doni la concurrència.

• Quan es modifiquin o es posin en marxa activitats, procediments, materials, equips, etc.,
sempre que alteren significativament la CAE o la PRL en el centre de treball.
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Riscos greus o molt greus

Els referits a l’annex I del RD
39/1997 del RSP i tots aquells
que així siguin considerats en

l’avaluació de riscos.

Vegeu el model de
registre de la informació

facilitada als treballadors
sobre un centre de treball

en la secció “Annexos” del
web del mòdul.

Activitats diferents

En general, són aquelles
activitats complementàries al
cicle productiu o d’explotació

d’una empresa, és a dir, aquelles
que no formen part de l’objecte

de la seva activitat.

• Immediatament quan es produeixi una emergència.

• Quan es produeixi un accident de treball associat a la concurrència.

• Quan s’actualitzi la documentació que les empreses han d’aportar a la CAE per donar
compliment a la seva obligació de cooperar i informar.

Respecte a la forma de fer l’intercanvi d’informació, sempre resulta recomanable
que en temes de PRL es faci per escrit, per tal que la informació quedi documen-
tada. La normativa obliga a fer-ho per escrit quan la informació estigui referida a
riscos greus o molt greus.

Recordeu que, en molts aspectes de la PRL, s’ha de deixar constància de les
accions realitzades per tal d’evidenciar el compliment de les obligacions que la
normativa en PRL imposa.

Una vegada s’han intercanviat la informació, cadascuna de les empreses concur-
rents té l’obligació de tenir-la present a l’hora de realitzar o revisar l’avaluació de
riscos i la planificació preventiva de les activitats a desenvolupar en el centre de
treball on coincidirà amb altres empreses.

Igualment, la informació intercanviada es té en compte a l’hora d’establir els
mitjans de coordinació entre les empreses concurrents.

Finalment, cadascuna de les empreses té en compte la informació facilitada per
la resta d’empreses a l’hora d’informar els seus propis treballadors dels riscos als
quals està exposat i de les mesures preventives i de seguretat que ha d’adoptar.
Les empreses també estan obligades a informar els seus treballadors dels mitjans
de coordinació de la prevenció establerts en el centre de treball on vulguin
desenvolupar les seves activitats.

Situació 2: concurrència de treballadors de diferents empreses en un
mateix centre de treball del qual és titular una empresa (capítol III del RD
171/2004)

El capítol III del RD 171/2004 desenvolupa l’apartat 2 de l’article 24 de l’LPRL
en els supòsits en què, entre les empreses concurrents, hi ha una empresa que és la
titular del centre de treball on es produeix la concurrència d’activitats. L’empresa
titular del centre contracta a altres empreses la realització d’activitats diferents
de les que ella realitza, és a dir, activitats que no li són pròpies.

Exemple de concurrència on una empresa és la titular del centre de treball

Un centre educatiu contracta molts serveis que no són l’objecte de la seva activitat, és a dir,
no corresponen a un servei d’ensenyament i aprenentatge. Ara bé, entenem que per dur
a terme el seu servei de forma adequada, necessita contractar a altres empreses activitats
com el servei de neteja. Penseu que un mateix moment, en les instal·lacions d’un centre
educatiu poden arribar a coincidir docents, personal de l’empresa de neteja, un treballador
autònom realitzant tasques de manteniment ...

En aquest supòsit trobarem obligacions diferenciades entre l’empresa titular
i les empreses que només són concurrents. Les obligacions de CAE de les
empreses titulars són diferents en funció de si tenen o no treballadors propis en
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Obligacions de les
empreses concurrents

Recordeu que les obligacions de
les empreses concurrents són,
fonamentalment, cooperar en la
CAE, informar les altres
empreses dels seus riscos, dels
accidents de treball i de les
situacions d’emergència i
informar els seus propis
treballadors.

Observeu que el model de
registre de la informació
facilitada als treballadors
sobre un centre de treball
(Annexos) també es pot
utilitzar per registrar la
informació i les
instruccions que ha de
facilitar l’empresa titular a
les altres empreses
concurrents.

situació de concurrència. En el cas de tenir treballadors, les seves obligacions i
responsabilitats són més exigents.

Si l’empresa titular del centre de treball té treballadors propis realitzant activi-
tats en el centre de treball està actuant com a empresa concurrent i, com a tal, li
correspon complir amb les obligacions indicades en el supòsit 1 anterior. A més
a més, com a empresa titular del centre de treball, assumeix altres obligacions
d’informació i instrucció. En aquest sentit, l’empresa titular està obligada a:

• Informar la resta d’empreses concurrents dels riscos propis del centre de
treball que els puguin afectar en les seves activitats i de les mesures de
prevenció corresponents.

• A partir de tota la informació que les altres empreses concurrents li facilitin,
està obligada a instruir-les sobre tots els riscos presents en el centre, tant dels
propis del centre de treball com dels específics de cada empresa concurrent,
amb la finalitat de prevenir-los.

• Igualment, està obligada a informar i a donar instruccions a les empreses
concurrents sobre les mesures que cal aplicar en cas d’emergència.

• Respecte a les informacions i instruccions anteriors, l’empresa titular està
obligada a proporcionar-les abans d’iniciar-se l’activitat i, sistemàticament,
quan es produeixin canvis significatius en els riscos propis del centre o en
els específics de qualsevol de les empreses concurrents. Les informacions
i instruccions s’han de fer arribar per escrit quan es tracti de riscos greus o
molt greus.

Per la seva condició de titular del centre de treball, li correspon a
l’empresa titular prendre la iniciativa a l’hora d’establir, juntament amb les
altres empreses concurrents, els mitjans de coordinació de la prevenció
adequats.

En el cas de l’empresa titular d’un centre de treball, però que no disposa
de treballadors propis en el centre, desapareixen les obligacions de donar
instruccions a les altres empreses.

Les empreses i els treballadors autònoms que actuen com a simples empreses
concurrents desenvolupant activitats en un centre de treball on hi ha una empresa
titular tenen les següents obligacions respecte a la CAE:

• Informar de forma detallada a l’empresa titular dels riscos específics de les
activitats que desenvoluparà al centre de treball. Obligació a complir abans
d’iniciar les activitats.

• Informar de forma sistemàtica l’empresa titular dels canvis significatius
quant als riscos laborals de les seves activitats en el centre de treball.

• Informar l’empresa titular dels accidents de treball dels seus treballadors
associats a la situació de concurrència.
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Activitats pròpies

Són aquelles necessàries per
completar el cicle productiu o

d’explotació d’una empresa, és a
dir, les que formen part de

l’objecte de l’activitat de
l’empresa.

• Comunicar de forma immediata a l’empresa titular de les situacions d’emer-
gència.

• Prendre en consideració la informació i les instruccions rebudes per part
de l’empresa titular a l’hora d’elaborar o revisar l’avaluació de riscos i la
planificació preventiva. Obligació de complir abans d’iniciar les activitats.

• Complir amb les instruccions facilitades per l’empresa titular.

• Comunicar als seus treballadors, prèviament a l’inici de les activitats, les
informacions i instruccions rebudes per part de l’empresa titular.

• Establir, juntament amb les altres empreses concurrents, els mitjans de
coordinació per a la prevenció i informar els seus treballadors dels mitjans
de coordinació establerts.

En resum, les obligacions en CAE de les empreses titulars del centre
de treball consisteixen a: cooperar, informar i instruir. En el cas dels
autònoms, de les empreses que només actuen com a concurrents i dels
titulars d’un centre de treball que no disposen de treballadors propis
en situació de concurrència, les seves obligacions consisteixen només a
cooperar i informar.

Situació 3: concurrència de diverses empreses en un mateix centre de
treball quan una d’elles actua com a empresa principal (capítol IV del RD
171/2004)

El capítol IV del RD 171/2004 desenvolupa l’apartat 3 de l’article 24 de la
LPRL, en els supòsits on, entre les empreses concurrents, trobem una empresa que
contracta o subcontracta amb altres empreses la realització d’activitats pròpies
del seu cicle productiu o d’explotació.

Exemple de contracta o subcontracta d’activitats pròpies.

Una empresa constructora que realitza l’ampliació d’una via de circulació subcontracta
l’asfaltat de la via a una altra empresa.

Observeu que si la constructora no realitza l’asfaltat de la via, una altra empresa ho hauria
de fer per poder completar l’obra. Aquesta és la clau per diferenciar les activitats que són
pròpies d’una empresa de les que són complementàries.

En l’àmbit de la CAE, observeu que la figura de l’empresa principal també té els
rols d’empresa concurrent i d’empresa titular del centre de treball. Per tant, l’em-
presa principal assumeix les obligacions indicades en els supòsits 1 i 2 anteriors
per l’empresa concurrent i per l’empresa titular del centre, respectivament.

Per la seva condició d’empresa principal, a les obligacions de cooperar,
informar i instruir cal afegir-hi les obligacions de vigilar.

A banda de cooperar, informar i instruir, l’empresa principal haurà de vigilar i
assegurar-se que les mesures acordades es porten a terme; així, haurà de:
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Vegeu el model de
declaració responsable en
la secció “Annexos” del
web del mòdul.

• Vigilar que les empreses i treballadors autònoms amb els quals contracta o
subcontracta activitats que li són pròpies i han de realitzar en el centre de
treball del qual és titular compleixen amb tota la normativa de PRL que els
sigui aplicable.

• Comprovar que s’han establert els mitjans de coordinació preventiva neces-
saris entre les contractistes i subcontractistes concurrents.

• Exigir a contractistes i subcontractistes evidències documentals d’haver
realitzat l’avaluació de riscos i la planificació preventiva de les activitats
objecte de la contracta o subcontracta. Obligació que ha de complir abans
d’iniciar-se les activitats.

• Exigir a contractistes i subcontractistes, abans d’iniciar les activitats i per
escrit, que acreditin el compliment dels seus deures d’informació i formació
als treballadors que executaran les activitats contractades.

Les evidències i acreditacions a les quals es fa referència anteriorment, con-
sisteixen, habitualment, en una declaració responsable per part de l’empresa
contractista o subcontractista.

Pel que fa a les empreses contractistes i subcontractistes, aquestes tenen les
següents obligacions quant a CAE:

• Facilitar a l’empresa principal tot allò que aquesta li pugui exigir en el
compliment de les seves obligacions com a empresa principal.

• Donar compliment a les obligacions establertes en el supòsit 1 per a les
empreses concurrents, sempre que existeixi concurrència dels seus treballa-
dors en el centre de treball, ja que s’ha de considerar la possibilitat que les
activitats objecte de la contracta o subcontracta no es realitzin en el centre
de treball de l’empresa principal.

Ara bé, es poden donar algunes situacions en l’organització de la producció que
provoquen que les obligacions de vigilància exigibles a les empreses principals
passin a ser obligacions de les empreses contractistes o subcontractistes.

Aquesta situació es pot donar quan no coincideixen la figura de l’empresa titular
del centre de treball i de l’empresa principal. Això passa quan l’empresa titular
d’un centre de treball contracta activitats complementàries a la seva activitat i,
al seu torn, l’empresa contractista subcontracta amb terceres empreses una part
d’aquestes activitats. Així, la primera empresa ocupa el rol d’empresa titular del
centre de treball i la primera contractista ocupa el rol d’empresa principal, ja que
la part de les obres o serveis que subcontracta sí que són de la seva pròpia activitat.

Exemple de contractista amb rol d’empresa principal

Un club de futbol professional contracta el servei de seguretat a una empresa
especialitzada i, aquesta última, els dies de partits declarats d’alt risc, subcontracta part
del servei de seguretat a una altra empresa, amb la finalitat de disposar de reforços de
personal. En aquest cas, el club de futbol ocupa el rol d’empresa titular i la primera empresa
de seguretat ocupa el rol d’empresa principal respecte de la segona empresa de seguretat.
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ETT

Empreses que tenen com a
activitat contractar treballadors

amb la finalitat de posar-los
temporalment a disposició

d’altres empreses, anomenades
empreses usuàries.

Normativa de CAE
associada als autònoms

RD 171/2004 de CAE (art. 4.2 i
9.4), Llei 31/1995 de PRL (art.

24.5), Llei 20/2007 de l’Estatut
del treballador autònom (art.

4.3.e, 5.b, 8.3, 8.4 i 8.5) i RD
1627/1997 d’obres en la

construcció (l’art. 12.1.d).

També es pot donar la situació de concurrència on simultàniament hi ha més
d’una empresa principal. Això passa quan una empresa contracta diferents obres o
serveis que no pertanyen a la seva pròpia activitat a més d’una empresa contractista
i aquestes, al seu torn, subcontracten amb altres empreses parts de les activitats
que han contractat; així, cadascuna de les contractistes passaran a ser empreses
principals respecte de les seves respectives empreses subcontractades.

Exemple de simultaneïtat de dues o mes empreses principals

Un club de futbol professional contracta el servei de seguretat i el servei de neteja a dues
empreses diferents i aquestes, al seu torn, subcontracten part de la seva activitat a altres
empreses. En aquest cas, el club de futbol ocupa el rol d’empresa titular i les empreses de
seguretat i neteja ocupen les dues el rol d’empreses principals.

En resum, les obligacions en CAE de les empreses principals consisteixen
a: cooperar, informar, instruir i vigilar.

3.2.3 Altres supòsits particulars de CAE: els treballadors autònoms
i els cedits per ETT

Podem trobar moltes situacions particulars de CAE, però per la importància
que tenen en els sistemes organitzatius actuals i la quantitat de treballadors que
afecten mereixen un apartat propi les situacions de concurrència amb presència
de treballadors autònoms i amb presència de treballadors cedits per empreses
de treball temporal (ETT).

Treballadors autònoms en concurrència

Tot i que no existeix una normativa específica que reguli les situacions de
treballadors autònoms en concurrència, podem trobar obligacions i drets dels
treballadors autònoms relacionats amb la CAE disgregats en diferents articles de
la normativa. En aquest sentit, les obligacions en matèria de CAE del treballador
autònom són diferents en funció de si aquest té o no té treballadors assalariats a
càrrec seu en situació de concurrència.

En el cas de tenir treballadors assalariats en situació de concurrència, el treballador
autònom es considera com una empresa més a efectes dels seus drets i deures en
matèria de CAE. Així, li és d’aplicació tot el que s’ha indicat en els supòsits 1, 2 o
3 de concurrència d’activitats empresarials, segons el rol que ocupi el treballador
autònom en cadascun dels supòsits.

En el cas de no tenir treballadors assalariats al seu càrrec, les obligacions i els
drets dels treballadors autònoms són:

• Dret a rebre la informació sobre els riscos específics de la resta d’empreses
i autònoms concurrents que li puguin afectar.
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Obligacions en matèria de
CAE

Totes les informacions que estan
obligades a intercanviar les ETT
i les empreses usuàries estan
imposades per l’art. 28.5 de la
LPRL, desenvolupat pel RD
216/1999, i les podem associar
directament com a obligacions
en matèria de CAE.

• Obligació d’informar la resta de concurrents sobre els riscos específics de
les seves activitats, els accidents de treball associats a la concurrència i les
situacions d’emergència que puguin afectar altres treballadors concurrents.

• Dret a rebre informació i instruccions de l’empresa titular i/o principal,
incloent-hi la necessària per utilitzar i manipular amb seguretat maquinària,
equips, productes...

• Obligació de tenir present les informacions i de complir amb les instruccions
rebudes.

• Obligació de cooperar amb la resta de concurrents en el compliment de
la normativa de PRL i d’adoptar els mitjans de coordinació preventiva
necessaris.

Concurrència amb presència de treballadors cedits per ETT

En l’organització de la producció és molt habitual que les empreses utilitzin
treballadors cedits temporalment per ETT. Si bé és cert que aquest sistema
de contractació proporciona flexibilitat al sistema productiu, també és cert que
els índexs de sinistralitat laboral entre els treballadors cedits és superior a la
dels treballadors directament contractats per les empreses usuàries. La manca
d’experiència o l’escàs coneixement de les feines a realitzar suposen un major
risc laboral per als treballadors cedits.

Observeu que la situació de concurrència de persones treballadores cedides per
ETT i persones treballadores pròpies de l’empresa usuària té com la principal
singularitat que els treballadors cedits per les ETT no estan sota l’ordre i direcció
de l’empresa que les contracta (l’ETT), si més no de l’empresa usuària, fet que no
es produeix en cap altre cas de concurrència.

Segons l’art. 1 del RD 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut en el treball dels treballadors en l’àmbit de les ETT, s’ha de
garantir per als treballadors cedits per part d’ETT un mateix nivell de protecció
quant a PRL que per a la resta de treballadors de l’empresa usuària en la qual
presten els seus serveis.

Observeu que s’utilitza el verb garantir, és a dir, assegurar. Per assegurar aquest
mateix nivell de protecció, la normativa imposa una sèrie d’obligacions tant a les
empreses usuàries com a les ETT. En aquest sentit, les ETT i les empreses usuàries
comparteixen les obligacions empresarials en matèria de PRL.

Per una altra, en els tres supòsits de CAE als quals es refereix l’art. 24 de la LPRL
cal tenir en compte la incorporació de treballadors cedits per ETT a qualsevol de
les empreses concurrents.

Així, quan hi ha presència de persones treballadores cedides per ETT, les empreses
usuàries han de tenir en compte les necessitats de coordinació amb les mateixes
ETT i amb les altres empreses concurrents que presentin treballadors cedits per
ETT.
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Exemple de necessitats de CAE amb presència de treballadors cedits per ETT

Una empresa que ocupa el rol d’empresa principal contracta una part de la seva pròpia
activitat a una altra empresa. Si l’empresa principal i la contractista compten amb
treballadors cedits per diferents ETT, l’empresa principal té l’obligació de realitzar la CAE
amb l’ETT que directament li ha cedit treballadors i amb l’ETT que ha cedit treballadors a
l’empresa contractista.

L’empresa usuària és la responsable de les condicions d’execució del treball
i, per tant, és responsable de la prevenció i protecció de la seguretat i salut
dels treballadors.

En temes de CAE, l’empresa usuària actuarà respecte de les persones treballadores
cedides per les ETT com si fossin persones treballadores pròpies; és a dir, les
seves obligacions quant a CAE són les corresponents al rol que ocupi: empresa
concurrent, empresa titular o empresa principal.

Prèviament a la incorporació dels treballadors cedits, l’empresa usuària està
obligada a:

• Rebutjar l’ocupació mitjançant treballadors cedits per ETT de llocs de
treball considerats d’especial perillositat.

• Realitzar o revisar l’avaluació de riscos i informar-ne dels resultats a l’ETT.

• Informar l’ETT sobre els riscos generals del centre de treball i els específics
del lloc de treball a cobrir, incloent-hi els derivats de la concurrència d’ac-
tivitats en un mateix centre de treball, les mesures de prevenció adoptades i
els equips de protecció posats a disposició.

• Informar l’ETT de les característiques del lloc de treball a cobrir i de les
aptituds, capacitats, qualificacions i formació necessàries de què ha de
disposar el treballador cedit.

• Informar l’ETT de les mesures de vigilància de la salut necessàries en funció
del lloc a cobrir, indicant si tenen o no el caràcter d’obligatòries per al
treballador i la seva periodicitat.

• Incorporar al contracte de cessió totes les informacions anteriors.

• Obtenir de l’ETT la informació necessària per assegurar-se que el treba-
llador cedit ha rebut tota la informació i formació preventiva necessària i
presenta un estat de salut adequat.

• Informar els representants dels treballadors i els delegats de prevenció de la
futura incorporació de treballadors cedits per l’ETT.

• Informar el treballador cedit sobre les activitats a realitzar, els riscos
generals del centre de treball i els específics del lloc que ocuparà, incloent-
hi els derivats de la concurrència d’activitats, les mesures de protecció a
adoptar i les mesures d’actuació davant situacions d’emergència.

Una vegada s’ha incorporat el treballador cedit, l’empresa usuària està obliga-
da a:
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• Informar l’ETT dels resultats de les avaluacions periòdiques de riscos que
afecten el treballador cedit.

• Comptabilitzar els treballadors cedits per l’ETT a l’hora d’establir els
mitjans de prevenció, els recursos preventius i la modalitat d’organització
preventiva.

• Tenir presents els treballadors cedits per l’ETT a l’hora d’elegir i establir
els mitjans de CAE necessaris i més adequats.

• Informar l’ETT i els treballadors cedits dels mitjans de coordinació esta-
blerts i de la persona designada com a coordinadora d’activitats preventives,
si s’ha designat.

• Informar immediatament l’ETT de tot accident de treball patit per treballa-
dors cedits. Si és el cas, realitzar juntament amb l’ETT la investigació de
l’accident de treball.

Les empreses de treball temporal (ETT) tenen bàsicament obligacions
lligades a la formació i a la informació sobre riscos i obligacions associades a
la selecció adequada de la persona treballadora que posa a disposició d’una
altra empresa. Aquestes obligacions tenen una vital importància per a la
correcta aplicació de la CAE.

Prèviament a la incorporació de les persones treballadores cedides, l’ETT està
obligada a:

• Rebutjar la cessió de persones treballadores per a llocs de treball d’especial
perillositat (art. 8 RD 216/1999).

• Assignar només treballadors amb la formació adequada per al lloc de treball
a cobrir.

• Comprovar que les persones cedides disposen de la formació teòrica i
pràctica en PRL necessària per al lloc de treball a cobrir.

• Lliurar als treballadors cedits la informació proporcionada per l’empresa
usuària i incorporar aquesta informació al contracte de treball.

• Informar per escrit a l’empresa usuària que les persones posades a la
seva disposició han rebut la informació sobre els riscos, tenen la formació
necessària i presenten un estat de salut adequat per al lloc de treball a cobrir.

Una vegada incorporades les persones treballadores, l’ETT està obligada a:

• Fer la vigilància periòdica de la salut dels treballadors cedits per tal de
verificar que continuen essent adequats per al lloc de treball.

• Notificar a l’autoritat laboral els accidents de treball que puguin ocórrer du-
rant la cessió i realitzar, juntament amb l’empresa usuària, la corresponent
investigació de l’accident.
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Iniciativa de l’empresa
titular

Recordeu que la iniciativa per
establir els mitjans de

coordinació correspon en primer
lloc a l’empresa titular del centre

de treball que presenti
treballadors propis en

concurrència i, si no és el cas, a
l’empresa principal.

3.2.4 Mitjans de coordinació d’activitats empresarials

En les situacions de CAE en les quals hi ha una empresa titular o una empresa
principal s’estableix com a obligació, prèvia a l’inici de les activitats, que
les empreses concurrents estableixin els mitjans de coordinació per a la PRL
necessaris i que aquests siguin comunicats a les persones treballadores en situació
de concurrència.

El més important és que els mitjans de coordinació establerts siguin eficaços per
assolir una adequada CAE; per això, cal revisar-los periòdicament i, si escau,
modificar-los. Els mitjans de coordinació poden ser de diversos tipus: mitjans
materials, immaterials o humans. Els més habituals són:

• La informació i la comunicació, oral o escrita, intercanviada entre con-
currents: comunicats, informes, processos, procediments, instruccions,
normes de seguretat, protocols d’actuació...

• Les reunions entre representants de les empreses concurrents, per exemple,
entre els seus delegats de prevenció. Resulten recomanables les reunions
entre els comitès de seguretat i salut de les empreses, si els tenen constituïts,
ja que hi estan representades totes les parts, treballadors i empresaris.

• Les persones designades com a coordinadores preventives o les assignades
com a recurs preventiu.

Els mitjans de coordinació són qualsevol recurs per dur a terme la
coordinació d’activitats empresarials (CAE). Es trien tenint en compte
la perillositat de les activitats, el nombre de persones en situació de
concurrència i el temps que roman la situació de concurrència.

L’elecció d’un mitjà de coordinació no n’exclou cap altre, tot el contrari: uns
complementen els altres. Per exemple, dues empreses concurrents es poden
intercanviar els seus plans d’emergència, però resulta més eficaç si es reuneixen
els seus respectius comitès de seguretat i salut per tal d’analitzar la compatibilitat
i l’harmonia dels seus respectius plans d’emergència.

Es considera que la CAE resulta complexa quan es donen dues o més de les
següents condicions:

• Activitats perilloses. Quan alguna de les activitats que es desenvolupen en
concurrència es considera perillosa per formar part del llistat de l’annex I
del RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció (RSP), o per presentar
riscos especials per als treballadors presents.

• Dificultat de control. Quan resulta difícil controlar les interaccions d’acti-
vitats susceptibles de generar riscos greus o molt greus.

• Incompatibilitats. Quan resulta difícil evitar la coincidència d’activitats
incompatibles entre elles a efectes de la PRL.
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Disposar de formació en
PRL

Els encarregats coordinadors han
de disposar de la formació en
PRL corresponent, com a mínim,
a les funcions del nivell
intermedi estipulat a l’art. 36 del
RD 39/1997, RSP.

• Complexitat. Quan el nombre d’empreses concurrents, de persones treba-
lladores afectades, el tipus d’activitats i/o les característiques del centre de
treball provoquen que la tasca de la CAE sigui una tasca complexa.

Per la seva significativitat com a mitjans de coordinació, cal tenir més en compte
dues figures:

• Les persones encarregades de la coordinació d’activitats preventives, en
endavant, encarregats coordinadors.

• Les persones assignades com a recursos preventius per a determinades
activitats especialment perilloses, en endavant, recursos preventius.

Encarregats coordinadors

El RD 171/2004 determina que el mitjà de CAE preferent, especialment si la
CAE presenta dificultats, és la designació de persones com a encarregades
de la coordinació d’activitats preventives.

La designació dels encarregats coordinadors correspon a l’empresa titular del
centre de treball que compti amb persones treballadores pròpies al centre on es
dona la concurrència. Poden ser encarregats coordinadors qualsevol dels següents:

• Persones treballadores de l’empresa titular o d’alguna de les empreses
concurrents que siguin designades.

• Persones que formin part dels recursos preventius de qualsevol de les
empreses concurrents i que estiguin presents en el centre de treball.

• Membres del servei de prevenció propi (SPP) o del servei de prevenció aliè
(SPA) concertat per l’empresa titular del centre de treball o per alguna de
les empreses concurrents.

• Persones treballadores de l’empresa titular o de qualsevol altra empresa
concurrent que sense formar part del SPP ni ser persones designades
comptin amb qualificacions, coneixements, experiències, etc., respecte a
la perillositat de les activitats o al control de les seves incompatibilitats i/o
interaccions.

• Responsables jeràrquics o personal tècnic de l’empresa titular que desenvo-
lupen funcions en els processos productius que els capaciten per a la CAE.

• Persones treballadores d’empreses especialitzades en la CAE, tot i no ser
empreses concurrents, que compten amb qualificacions, coneixements i/o
experiències en CAE considerades complexes.

Les funcions dels encarregats coordinadors es basen en el fet de facilitar
el compliment dels objectius de la CAE i en la canalització de la informació
que s’han d’intercanviar mútuament les empreses concurrents.
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Consulteu a l’art. 22 bis
del RD 39/1997 del RSP

en quins moments resulta
obligatòria la presència

dels recursos preventius
per a l’execució de certs

treballs.

Per desenvolupar adequadament les seves funcions, els encarregats coordinadors
han de romandre en el centre de treball el temps necessari i han de tenir accés
a qualsevol espai. Igualment, han d’estar facultades per poder accedir a tota
la informació i documentació preventiva i per poder proposar a les empreses
l’adopció de mesures preventives.

Així mateix, els treballadors en situació de concurrència tenen l’obligació de
complir amb les instruccions en temes preventius que els proporcionin els encar-
regats coordinadors i estan obligats a col·laborar amb aquests per garantir unes
condicions de treball segures. En aquest punt, entendreu que resulti totalment
necessari que cadascuna de les empreses en concurrència facilitin als seus res-
pectius treballadors la identificació de les persones designades com a encarregats
coordinadors.

Finalment, quan en el centre de treball estiguin presents recursos preventius
durant l’execució de certes activitats especialment perilloses, els encarregats
coordinadors estan obligats a col·laborar amb els recursos preventius presents.

Recursos preventius

Els recursos preventius assumeixen funcions de vigilància i control sobre l’acti-
vitat empresarial, totes elles associades a la CAE:

• Vigilar el compliment de les activitats preventives previstes i controlar la
correcta aplicació dels mètodes de treball durant el desenvolupament de les
activitats per les quals s’ha reclamat la seva presència.

• Comprovar l’eficàcia de les mesures preventives i de seguretat previstes.

• Col·laborar amb altres recursos preventius que puguin estar presents i amb
els encarregats coordinadors del centre de treball.

• Assumir les funcions pròpies dels encarregats coordinadors del centre de
treball, sempre que la simultaneïtat de funcions sigui compatible i li permeti
complir amb totes les funcions encomanades.

Respecte a l’última d’aquestes funcions, heu de tenir present que per actuar com a
recurs preventiu, la Llei 31/1995 de PRL només exigeix una formació preventiva
corresponent, com a mínim, a les funcions del nivell bàsic, mentre que per actuar
com a encarregats coordinadors cal una formació preventiva corresponent, com a
mínim, a les funcions del nivell intermedi.

3.3 Sistema de coordinació especial per al sector de la construcció.
La subcontractació

El sector de la construcció presenta unes característiques particulars respecte a
la CAE que el fan mereixedor d’un tractament diferenciat respecte a la resta de
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supòsits o situacions de concurrència empresarial. Les principals singularitats de
la CAE en el sector de la construcció són una normativa pròpia, una documentació
específica i uns actors o intervinents propis o amb definicions pròpies per a les
obres de la construcció.

La normativa de referència per a la CAE en les obres de la construcció és:

• El RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de la construcció.

• La disposició addicional primera del RD 171/2004, de 30 de gener, sobre
l’aplicació de la CAE en les obres de la construcció.

• La disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995 de PRL, sobre
especificitats de la presència de recursos preventius en les obres de la
construcció.

• La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció, desenvolupada pel RD 1109/2007, de 24 d’agost.

3.3.1 Conceptes previs

En aquest punt farem menció d’una sèrie d’actors i documents que només
trobarem en les obres de la construcció. Per aquesta raó, caldrà que pareu atenció
al significat, les funcions i el paper que desenvolupen aquests. Els actors propis i
únics de les obres de la construcció, i les seves funcions pertinents, són:

• Promotora de l’obra. És la persona, física o jurídica, per compte de la qual
es realitza l’obra de la construcció.

• Projectista de l’obra. Per encàrrec de la promotora, és la persona, física o
jurídica, que realitza el total o una part de l’obra.

• Persona coordinadora de seguretat i salut del projecte d’obra. Per
designació de la promotora, és la persona física que durant la fase de
projecte d’obra, és a dir, abans que comenci l’execució de l’obra, s’ocupa
que en el projecte s’apliquin els principis generals de la prevenció.

• Direcció facultativa. Una o més persones físiques designades per la
promotora que tenen com a funció principal la direcció i el control de
l’execució de l’obra.

• Persona coordinadora de seguretat i salut de l’execució de l’obra. Perso-
na física designada per la promotora per ocupar-se de la coordinació, l’apro-
vació, la vigilància i l’adopció de mesures de seguretat durant l’execució de
l’obra. La seva designació és obligatòria quan en la fase de projecte d’obra
hi ha més d’un projectista o en la fase d’execució de l’obra intervenen més
d’una empresa o autònom. En aquest darrer cas, la persona coordinadora
queda integrada en la direcció facultativa de l’obra.
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La direcció facultativa i les persones coordinadores de seguretat i salut han de ser
persones amb una destacada competència tècnica quant a la seguretat en les obres
de construcció.

Observeu que l’actor principal per a la CAE en les obres de la construcció
és la persona coordinadora de seguretat i salut de l’execució de l’obra.
Aquesta, a diferència de la persona encarregada de la coordinació d’activitats
preventives regulada pel RD 171/2004, no realitza les funcions de mitja de
coordinació per a les situacions de concurrència empresarial. Anoteu que
no s’han de confondre aquests dos personatges associats a la CAE.

Per altra banda, en les obres de la construcció hi intervenen una sèrie de persones
que tenen un concepte diferent o matisat respecte al que tenen en altres àmbits
o sectors. Actors de les obres de la construcció amb un significat diferent són:

• Contractista. Persona, física o jurídica, que realitza per encàrrec de la
promotora una part o la totalitat de l’execució de l’obra, segons el que
vingui estipulat en el projecte d’obra. La relació jurídica entre contractista
i promotora no és de tipus laboral. La persona contractista aporta a l’obra
recursos humans i materials, propis o aliens.

• Subcontractista. Persona, física o jurídica, contractada per un contractista
per a l’execució d’una part de l’obra, amb subjecció al projecte d’obra.

• Treballador/a autònom/a. Per a les obres de la construcció, és la persona
que realitza de forma personal i directa parts de l’obra. La relació contractu-
al la pot establir davant la promotora, els contractistes o els subcontractistes,
però en cap cas es tractarà d’una relació contractual laboral. No poc actuar
ni com a contractista o ni com a subcontractista.

• Recurs preventiu. Persones físiques designades per les contractistes i que
disposen dels coneixements necessaris per garantir el control de l’execució
de certes activitats de l’obra potencialment perilloses o de risc.

La documentació bàsica de les obres de la construcció utilitzada per implemen-
tar la CAE:

• Projecte d’obra. Document que conté el procés d’execució i el disseny
tècnic de l’obra abans d’iniciar-la. Inclou fonamentalment especificacions
tècniques, terminis d’execució, objectius i pressupostos.

• Estudi de seguretat i salut. Document elaborat abans d’iniciar-se l’obra
que conté la previsió dels riscos i de les corresponents mesures preventives
i de protecció a seguir per a cadascuna de les activitats. Observeu que
aquest document inclou la informació que la promotora ha de facilitar als
contractistes per donar compliment a les obligacions sobre informació que
els titulars del centre de treball han de facilitar a les empreses concurrents.
Quan les obres són d’una dimensió reduïda quant a pressupost, mà d’obra o
durada, el document s’anomena estudi bàsic de seguretat i salut.
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• Pla de seguretat i salut. Document que conté les modificacions, concreci-
ons, alternatives o complementacions que els contractistes volen introduir
en l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. El pla de seguretat i salut
és el document clau per a la identificació i avaluació dels riscos de l’obra i
per a la corresponent planificació preventiva. Sempre ha d’estar present en
l’obra per tal de permetre la seva consulta en qualsevol moment. Tot i que
la seva elaboració és prèvia al començament de l’obra, pot ser objecte de
modificacions durant la seva execució.

• Llibre d’incidències. Es tracta d’un llibre amb format predeterminat
en el qual qualsevol participant en l’obra pot fer anotacions sobre temes
relacionats amb la seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

• Llibre de subcontractació. Es tracta d’un llibre amb format predeterminat
i degudament habilitat per l’autoritat laboral en el qual s’anoten de forma
cronològica totes les subcontractes realitzades durant l’execució de l’obra.
Inclou la identificació de la persona coordinadora de seguretat i salut de
l’execució de l’obra i les instruccions d’aquesta respecte dels procediments
de CAE establerts per a l’obra. El llibre de subcontractació sempre ha de
romandre a l’obra.

Observeu que, en els anteriors documents, podem trobar les obligacions
de cooperació, d’intercanvi d’informació i de control necessàries per a una
adequada CAE entre les empreses concurrents en una obra de construcció.

3.3.2 Coordinació d’activitats empresarials en les obres de la
construcció

La CAE entre empreses i/o autònoms que participin en una obra de construcció
queda caracteritzada per les obligacions quant a intercanvi d’informació i funcions
a desenvolupar de les diferents persones intervinents en les obres.

Observeu que aquestes obligacions varien depenent de si l’obra està iniciada o no.
Així, distingirem entre les obligacions de CAE durant la fase de projecte d’obra i
durant la seva execució.

Obligacions de CAE durant la fase de projecte d’obra

Obligacions associades a la CAE de la promotora durant la fase de projecte
d’obra:

• Encarregar a projectistes la realització del projecte d’obra.

• Designar a la persona coordinadora de seguretat i salut mentre duri la fase
de projecte d’obra. Només és obligatori si hi intervé més d’un projectista.

• Assegurar que el projecte d’obra inclou tots els aspectes de seguretat i salut.
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Consulteu a l’art. 15 de la
Llei 31/1995 de PRL els

principis generals de
l’acció preventiva.

• Encarregar l’elaboració de l’estudi o de l’estudi bàsic de seguretat i salut a
persones tècnicament competents.

Obligacions associades a la CAE de la persona projectista durant la fase de
projecte d’obra:

• Elaborar el projecte d’obra tenint presents els principis generals de l’acció
preventiva, en concret, a l’hora de planificar els treballs a realitzar de forma
simultània o consecutiva i de determinar la seva durada.

• Tenir present qualsevol estudi o estudi bàsic de seguretat i salut a l’hora
d’elaborar el projecte d’obra.

Obligacions associades a la CAE de la persona coordinadora de seguretat i salut
durant la fase de projecte d’obra:

• Elaborar, o vetllar per l’elaboració, de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i
salut.

• Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat per l’empresa contractista de
l’obra.

• Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció a l’hora d’elabo-
rar el projecte d’obra.

Obligacions associades a la CAE de les empreses contractistes i subcontractistes
durant la fase de projecte d’obra:

• Elaborar el pla de seguretat i salut i incloure-hi les adaptacions dels seus
procediments, amb la finalitat d’adaptar-los a les informacions facilitades
per la promotora en l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut quant a riscos,
mesures preventives i possibles situacions d’emergència.

• La contractista, lliurar a les empreses o autònoms vinculades amb ella la
part del pla de seguretat i salut que els correspongui.

• La contractista, comunicar a l’autoritat laboral l’obertura del centre de
treball i adjuntar-hi el pla de seguretat i salut.

Obligacions de CAE durant la fase d’execució de l’obra

Obligacions associades a la CAE de la promotora durant la fase d’execució de
l’obra:

• Designar la persona que ocuparà el càrrec de coordinadora de seguretat i
salut durant l’execució de l’obra. Només és obligatori quan intervinguin en
l’execució de l’obra més d’una empresa o autònom.
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• Designar la direcció facultativa de l’obra i integrar-hi la persona coordina-
dora de seguretat i salut de l’execució de l’obra.

• Informar, mitjançant l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra,
a les empreses i autònoms dels riscos específics de l’obra, de les mesures
preventives adoptades i de les possibles situacions d’emergència.

Obligacions associades a la CAE de la persona coordinadora de seguretat i salut
durant la fase d’execució de l’obra:

• Coordinar les activitats de l’obra amb la finalitat de garantir que totes les
empreses i autònoms concurrents compleixin amb els principis generals de
l’acció preventiva durant l’execució de les activitats de l’obra.

• Analitzar i, si escau, aprovar les modificacions del pla de seguretat i salut
proposades pels contractistes.

• Coordinar la CAE i facilitar a les empreses concurrents uns mitjans de
coordinació adequats per a l’intercanvi d’informació entre elles.

• Vigilar el compliment de la CAE i de la normativa de PRL per part de les
empreses contractistes, subcontractistes i autònoms.

• Instruir a les empreses i altres persones concurrents sobre les mesures de
prevenció i protecció a aplicar davant els riscos presents en l’obra.

• Prendre decisions, tècniques i organitzatives, a l’hora de planificar activitats
de l’obra a executar de forma simultània o consecutiva i de determinar el
temps d’execució d’aquestes, amb la finalitat d’aplicar els principis generals
de prevenció i seguretat de forma coordinada.

• Coordinar les tasques de control previstes per a l’execució correcta dels
mètodes de treball.

• Establir les mesures de control d’accés a les obres que evitin l’entrada de
persones no autoritzades.

• Garantir que el llibre d’incidències roman sempre a l’obra i és accessible per
a les persones autoritzades a fer-hi anotacions. Anotar al llibre d’incidències
els incompliments en matèria de PRL i traslladar a les empreses i als
representants legals dels treballadors les anotacions del llibre d’incidències
que els afectin.

• Paralitzar els treballs o, fins i tot, l’obra completa quan detecti algun risc
greu i imminent.

• Controlar i impedir que se sobrepassin els nivells màxims de subcontracta-
ció en l’obra.

Observeu que la quantitat i la importància de les obligacions de la persona
coordinadora de seguretat i salut la converteix en l’eix neuràlgic sobre la
qual gira la CAE durant la fase d’execució de les obres de la construcció.
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Obligacions associades a la CAE de la direcció facultativa de l’obra:

• Respectar els continguts de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut a l’hora
de dirigir l’execució de l’obra.

• Actuar coordinadament amb la persona coordinadora de seguretat i salut de
l’obra.

• Assumir les funcions de la coordinadora de seguretat i salut quan aquesta
figura no estigui designada. Observeu que entre aquestes funcions no estarà
la CAE, ja que l’obligació de realitzar la CAE es genera només si hi ha
concurrència de més d’una empresa o autònom i, en aquests supòsits, és
obligatòria la designació de la persona coordinadora de seguretat i salut.

Obligacions associades a la CAE de les empreses contractistes i subcontractistes
durant la fase d’execució de l’obra:

• Complir amb la normativa de PRL i, particularment, amb les disposicions
mínimes de seguretat i salut a aplicar en les obres.

• Cooperar en la CAE i contribuir a la seva eficàcia.

• L’empresa contractista, coordinar i supervisar les activitats de les empreses
i autònoms subcontractades, especialment en aquelles activitats que generin
riscos derivats de la concurrència.

• Abstenir-se de realitzar canvis en els procediments recollits al pla de
seguretat i salut de l’obra, sense comptar prèviament amb l’aprovació de
la persona coordinadora de seguretat i salut de l’obra. Aquesta obligació no
significa que no puguin proposar canvis en el pla de seguretat i salut; tot el
contrari, estan obligades a fer propostes de canvis si durant l’execució de
l’obra observen que els riscos de les seves activitats no estan degudament
controlats.

• Informar i instruir el personal sota el seu càrrec, incloent-hi els autònoms
amb elles vinculades, sobre les mesures de seguretat i salut que cal adoptar
en l’obra.

• Complir i fer complir a tot el personal sota el seu càrrec, o amb elles
vinculades, el pla de seguretat i salut i les instruccions rebudes de la persona
coordinadora de seguretat i salut de l’obra.

• Lliurar una còpia del pla de seguretat i salut als representants legals dels
seus treballadors.

• L’empresa contractista, designar les persones que actuaran com a recursos
preventius durant l’execució d’activitats especialment perilloses i assegurar
la seva presència a l’obra.

• Complir amb els principis generals de l’acció preventiva.

• Complir amb els nivells màxims de subcontractació permesos per a les obres
de construcció.
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En el punt “Recursos
preventius” de l’apartat
“Modalitats d’organització
de la prevenció en
l’empresa” de la unitat
“Prevenció integrada a
l’empresa” trobareu una
àmplia explicació de la
figura del recurs preventiu
per a les activitats que no
pertanyen a les obres de
construcció.

Obligacions associades a la CAE del treballador autònom durant la fase d’exe-
cució de l’obra:

• Complir amb el pla de seguretat i salut de l’obra i amb les instruccions que
rebi per part de la persona coordinadora de seguretat i salut, de la direcció
facultativa o de l’empresa contractista amb la qual estigui vinculat.

• Aplicar els principis generals de l’acció preventiva.

• Complir amb la normativa de PRL amb les obligacions de CAE i amb les
disposicions mínimes de seguretat i salut que cal aplicar en les obres de
construcció.

A més a més, si l’autònom contracta persones per compte aliè, és a dir, disposa
de treballadors assalariats al seu càrrec, també quedarà obligat a:

• Informar i instruir el personal sota el seu càrrec sobre les mesures de
seguretat i salut a adoptar en l’obra.

• Fer complir el pla de seguretat i salut i les instruccions de la persona
coordinadora de seguretat i salut de l’obra a tot el personal sota el seu càrrec.

Obligacions associades a la CAE del recurs preventiu durant l’execució de l’obra:

• Coordinar, conjuntament amb la persona coordinadora de seguretat i salut
de l’obra, certes activitats potencialment perilloses o de risc realitzades
per empreses o autònoms concurrents. Garantir el control de l’execució
d’aquestes activitats i instruir les persones treballadores per al correcte i
immediat compliment de les mesures preventives.

• Informar les empreses concurrents dels incompliments dels treballadors que
d’elles depenguin i comunicar-los qualsevol insuficiència o no-adequació de
les mesures preventives a l’hora d’executar treballs potencialment perillosos
o de risc.

De les obligacions assignades a cadascun dels intervinents en les obres de la
construcció podreu deduir la metodologia particular que s’utilitza en aquest sector
per dur a terme la CAE de forma eficaç.

3.3.3 Recurs preventiu en les obres de la construcció

La figura del recurs preventiu en les obres de la construcció presenta singularitats
respecte a la figura del recurs preventiu recollida a l’art. 32 bis de la Llei 31/1995
de PRL que s’aplica a la resta de sectors. D’altra banda, l’article 22 bis del RD
39/1997, del reglament dels serveis de prevenció (RSP), indica de forma genèrica
quins són els supòsits o situacions en les quals s’ha de requerir la presència de
recursos preventius durant l’execució d’un treball:
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Sectors aliens a la
construcció

En els sectors que no són de la
construcció, l’obligació

d’assignar la presència de
recursos preventius recau sobre

l’empresa o empreses que
realitzen treballs perillosos o

amb riscos especials o que
generen que els riscos de les

altres empreses concurrents es
puguin agreujar o modificar,

sense limitar-se l’obligació al
contractista.

• Quan ho requereixi la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Quan els riscos puguin agreujar-se o modificar-se per la concurrència
d’activitats i calgui controlar la correcta aplicació dels mètodes de treball.

• Quan es realitzin treballs perillosos o amb riscos especials.

El pla de seguretat i salut de l’obra és el document on s’han d’indicar quins
són els supòsits que faran necessària la presència dels recursos preventius en
les obres de construcció. És l’instrument bàsic per a la identificació dels
riscos en les obres de construcció i, consegüentment, on s’identificaran els
treballs perillosos o amb riscos especials. Alhora, els recursos preventius
en les obres de construcció vigilen el compliment de les normes preventives
incloses en el pla de seguretat i salut de les obres i comproven la seva eficàcia.

A partir del contingut de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra, el
pla de seguretat i salut de l’obra recollirà quines són les activitats de l’obra que
generen riscos especialment greus o potencialment perillosos i que precisen que
es garanteixi el control de la seva execució.

L’annex II del RD 1627/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en
les obres de construcció, conté una relació no exhaustiva de treballs propis de
les obres de construcció que presenten especial perillositat i gravetat. De forma
genèrica, s’enumeren els treballs amb risc de quedar sepultat, d’enfonsament, de
caigudes des d’alçada, d’exposició a agents químics o biològics, d’exposició a
radiacions ionitzants o d’ofegament.

De forma particular, s’indiquen els treballs de l’obra consistents en l’excavació de
túnels i pous, en el moviment de terres subterranis, en la immersió amb equips
subaquàtics o en el muntatge i desmuntatge de prefabricats pesants, així com
tots aquells treballs que es realitzin propers a línies d’alta tensió, en caixes d’aire
comprimit o amb ús d’explosius.

Per una altra banda, penseu que en les obres de construcció, l’entorn en el qual es
realitzen la majoria de les activitats, la perillositat dels treballs i la concurrència
d’empreses, provoquen que la majoria dels treballs en alçada es valorin com
d’especial gravetat i, per tant, que sigui necessària l’assignació de la presència
de recursos preventius per a aquestes operacions en alçada.

Tot i que els treballs anteriors siguin objecte de subcontractació, la responsabilitat
quant a l’assignació dels recursos preventius necessaris recau sempre sobre
l’empresa contractista.

A més a més de la contractista, també queden obligats a assignar la presència
de recursos preventius en certes activitats de les obres de construcció:

• Les empreses promotores que realitzen directament amb els seus mitjans i
materials la totalitat o parts de l’obra, és a dir, si actuen com a promotores
i contractistes a l’hora. Observeu que en aquest cas, si una empresa
contracta part de l’obra amb una empresa promotora-contractista, no es
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considerarà empresa contractista, si més no, subcontractista, corresponent
així al promotor-contractista l’assignació dels recursos preventius per a les
seves pròpies activitats i per a les de la subcontractista.

• Els treballadors autònoms que tinguin al seu càrrec a treballadors per
compte aliè i que contracten directament amb empreses promotores.

• Les unions temporals d’empreses (UTE) que contracten amb la promotora
i executin directament les obres.

En resum, en cap cas, l’assignació de la presència dels recursos preventius en les
obres de construcció recau sobre les empreses contractistes. Observeu que aquesta
norma és totalment lògica, ja que la normativa imposa a les empreses contractistes
l’elaboració del pla de seguretat i salut, i no seria coherent deixar en mans de les
empreses subcontractistes l’assignació dels recursos preventius, els quals tenen
entre les seves funcions controlar el compliment de les mesures previstes en el pla
de seguretat i salut i, si és el cas, introduir-hi modificacions.

Si bé per contracte l’empresa contractista pot exigir a l’empresa subcontractista
que ha de disposar dels seus propis recursos preventius i assignar-los quan
sigui necessari, en cap cas això suposaria la desaparició de l’obligació legal de
l’empresa contractista de disposar dels seus propis recursos preventius. Observeu
que, donat el cas, la ITSS exigirà el compliment de l’obligació d’assignar la
presència de recursos preventius a l’empresa contractista, independentment del
contracte mercantil particular que tinguin subscrit contractista i subcontractista.

La designació dels recursos preventius s’ha de realitzar per a cada treball concret
per quan es determini la necessitat de la seva presència; és a dir, no es poden
designar uns recursos preventius generals per a tota l’obra.

La formació mínima exigible en PRL a la persona designada com a recurs
preventiu és la de nivell bàsic de prevenció en la construcció. Aquesta
formació no és exactament la mateixa que la regulada per l’article 35 del
RD 39/1997, RSP. En el sector de les obres de construcció, els continguts i
la durada de la formació els determina el conveni en vigor del mateix sector
de la construcció.

En tot cas, els recursos preventius designats per vigilar l’execució correcta
d’una determinada activitat de l’obra han de disposar dels coneixements i de
l’experiència adequats en relació amb l’activitat per a la qual es requereix la seva
presència.

Per poder complir els seus deures de vigilància i instrucció resulta imprescindible
que tots els treballadors de l’obra tinguin identificats els recursos preventius i
reconeguin la seva autoritat.

Malgrat que el paper dels recursos preventius en la coordinació d’activitats
d’especial perillositat és notòria, la seva presència ni modifica ni substitueix les
obligacions en la CAE de la persona coordinadora de seguretat i salut de l’obra.
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Per a les obres de les
administracions públiques,

el llibre d’incidències és
aportat per l’oficina de

supervisió de projectes o
l’òrgan equivalent.

Podeu veure els
continguts del llibre

d’incidències en l’obra de
construcció en la secció

“Annexos” del web del
mòdul.

3.3.4 Llibre d’incidències de les obres de la construcció

El llibre d’incidències de les obres de la construcció està habilitat
expressament per registrar les incidències de seguretat que es puguin produir
durant el desenvolupament d’una obra de construcció. Cada obra disposarà
del seu llibre d’incidències.

El llibre d’incidències resulta molt útil a l’hora de fer el seguiment i el control de
l’eficàcia i vigència del pla de seguretat i salut de l’obra. El tècnic que elabora el
pla de seguretat i salut de l’obra ha d’obtenir del col·legi professional al qual
estigui col·legiat el llibre d’incidències de l’obra i fer-lo arribar a la persona
coordinadora de seguretat i salut de l’obra o, si aquesta no ha estat designada,
a la direcció facultativa de l’obra, els quals són responsables de la seva custòdia.

Queden facultats per fer anotacions en el llibre d’incidències: la direcció
facultativa, les empreses contractistes, subcontractistes i autònoms que treballin
a l’obra, els representants sindicals, els tècnics de l’autoritat laboral competents i
qualsevol altra persona amb responsabilitats preventives en l’obra.

Quan en el llibre d’incidències es fa alguna anotació, la persona coordinadora de
seguretat i salut de l’obra o, si aquesta no ha estat designada, la direcció facultativa,
està obligada a comunicar-la a l’empresa contractista afectada. A més a més, si
l’anotació suposa la paralització de l’obra per tractar-se d’un risc greu i imminent,
disposa de 24 hores per fer arribar una còpia de la incidència a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

3.3.5 Sistema de subcontractació en el sector de la construcció

La subcontractació de parts o de la totalitat d’una obra de la construcció és un
fet del tot habitual. De fet, la subcontractació es pot considerar com una forma
organitzativa de l’execució de les obres. En molts dels casos, la subcontractació
suposa un empitjorament general de les condicions laborals per a les persones
treballadores i, particularment, de les seves condicions de treball associades a la
seguretat i salut laboral.

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció (RSC) i el RD 1109/2007, de 24 d’agost, que la
desenvolupa, posen límits a la cadena de contractes i subcontractes amb la
finalitat de millorar les condicions laborals en el sector de la construcció.

Aquestes normatives s’apliquen a determinades activitats o treballs que es realitzin
en les obres de la construcció, independentment de si l’empresa subcontractada
pertany o no al sector de la construcció. És a dir, l’àmbit d’aplicació de les
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Possibles modalitats
organitzatives de la
prevenció

Assumpció personal de
l’empresari/a, designació d’un o
més treballadors/es, constitució
d’un servei de prevenció propi i
contractació d’un servei de
prevenció aliè.

anteriors normatives no és exclusivament per a les empreses del sector de la
construcció, si més no per a qualsevol empresa que realitzi treballs en les obres de
construcció.

El límit a la subcontractació en el sector de la construcció s’aplica als següents
treballs: excavacions, moviment de terres, construcció, muntatge i desmuntatge de
prefabricats pesants, condicionaments o instal·lacions, transformació, desmante-
llament, enderrocament, manteniment, sanejament, conservació, pintura i neteja.

Observeu que queden excloses de l’àmbit d’aplicació els treballs subcontractats
consistents en subministraments de proveïdors i aquells treballs que no s’executin
en la mateixa obra. Per exemple, no es considera subcontractació la fabricació de
les portes a col·locar en l’obra quan aquestes són elaborades en les instal·lacions
dels mateixos proveïdors.

Les empreses que vulguin ser contractades o subcontractades en les obres
de la construcció s’han de registrar en el Registre d’Empreses Acreditades
(REA).

Correspon a cada empresa contractista i subcontractista comprovar que les empre-
ses o autònoms amb els quals subcontractin compleixin amb el requisit de registre
en el REA. L’art. 4 de la Llei 32/2006 RSC indica que per poder acreditar una
empresa i registrar-la al REA han de complir els següents requisits:

• Disposar de recursos humans amb la formació de PRL necessària i d’una
organització preventiva adequada.

• Disposar d’una organització productiva i aportar a l’obra mitjans materials
i personals. Observeu que aquest requisit suposa l’exclusió del sistema
de subcontractació a totes aquelles empreses que només actuen com a
intermediàries o que només aporten materials o maquinària, sense aportar-
hi mà d’obra.

• Exercir directament l’organització i el control dels treballs realitzats per les
persones treballadores de l’obra que són al seu càrrec. Els autònoms han de
treballar amb autonomia i responsabilitat pròpia, sense quedar sota l’ordre i
direcció de l’empresa que els contracti. Observeu que aquest requisit exclou
les empreses que només cedeixen treballadors/es, com és el cas de les ETT,
i la contractació dels anomenats falsos autònoms, ja que aquests actuen sota
l’ordre i direcció de l’empresa.

Per altra banda, l’article 5 de la Llei 32/2006 RSC estableix els límits màxims
de la cadena de contractes i subcontractes en les obres de la construcció. La
promotora de l’obra no té cap limitació a l’hora de contractar la realització de la
totalitat o parts de l’obra amb empreses contractistes. Per contra, les empreses
contractistes no poden subcontractar la totalitat dels seus treballs, ja que estarien
actuant com a simples intermediàries, però sí que podrien subcontractar una part
d’aquests treballs.
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Com a norma general, només es poden encadenar un màxim de tres nivells
de subcontractacions sobre una mateixa activitat o treball de la construcció.

El nivells de subcontractació permesos són tres:

1. Nivell: l’empresa contractista amb subcontractistes o autònoms.

2. Nivell: l’empresa subcontractista del primer nivell amb altres subcontractis-
tes o autònoms. No tenen permès aquest segon nivell de subcontractació els
autònoms del primer nivell ni les contractistes que al primer nivell només
aportin mà d’obra (l’aportació d’eines manuals o màquines portàtils no
suposa el compliment del requisit d’aportar mitjans materials).

3. Nivell: les subcontractistes del segon nivell amb altres subcontractistes.

Es pot sobrepassar el tercer nivell de subcontractació quan en qualsevol dels ni-
vells de la cadena de subcontractes es doni alguna de les següents circumstàncies:

• Força major per mort de l’empresari, cessament de l’activitat, etc. En
aquests casos, fins i tot els autònoms i les subcontractistes que aporten no-
més mà d’obra poden subcontractar part de les obres que tinguin assignades.

• Complicacions tècniques durant l’execució de l’obra.

• Necessitat de major especialització en algunes de les activitats de l’obra.

• Casos fortuïts justificats.

Per poder sobrepassar el tercer nivell de subcontractació cal la prèvia autorització
de la direcció facultativa de l’obra, el registre del fet al llibre de subcontractacions,
la comunicació per part de la contractista del fet a la persona coordinadora de
seguretat i salut de l’obra i als representants dels treballadors de les empreses per
ell subcontractades i la justificació davant l’autoritat laboral.

Correspon a cada empresa contractista i subcontractista comprovar que no se
sobrepassin els límits màxims de nivells de subcontractació. Observeu que els
límits a la subcontractació en les obres de la construcció facilita la implementació
d’una adequada CAE, ja que, sense aquests límits, trobarem en una mateixa obra
concurrència d’un gran nombre d’empreses, fet que implica que la CAE suposi
una tasca enormement dificultosa i de dubtosa eficàcia.

3.4 Documentació generada per a la coordinació d’activitats
empresarials

La CAE genera un volum de documentació enorme, especialment pel que respecta
a la informació que s’han d’intercanviar les empreses concurrents. Per tal que
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Podeu consultar l’apartat
“Elaboració de
procediments preventius”
de la unitat “Estructura
empresarial” d’aquest
mateix mòdul.

la gestió d’aquesta documentació sigui al més àgil i fiable possible, podem
proporcionar a les empreses tres consells fonamentals:

1. Intercanviar només la informació i/o documentació rellevant. Seleccionar
i personalitzar la informació a lliurar segons el rol que s’ocupi en la
concurrència i les necessitats de CAE específica de cada cas, evitant el
simple intercanvi de papers.

2. Utilitzar programari informàtic d’ajut a la gestió de la CAE. L’oferta
actual d’aquests tipus de programes informàtics és nombrosa i suficientment
útil, especialment si l’empresa treballa habitualment en situacions de con-
currència.

3. Elaborar procediments de gestió documental específics per a la CAE. Els
procediments són una eina excel·lent per evitar errors i agilitzar la gestió.

Els continguts mínims d’un procediment de gestió documental de la CAE són:

• El llistat de documents que es genera en cada supòsit de concurrència.

• El llistat de registres que es generen i que evidencien el compliment de les
obligacions en CAE.

• La ubicació i/o arxiu, físic o digital, de la documentació i dels registres de
la CAE.

• El sistema de control documental que asseguri que la documentació i la
informació està vigent.

• El sistema de distribució documental que asseguri que la documentació
i/o la informació en ella continguda arriba a les parts interessades o
destinatàries.

3.4.1 Documentació d’empresa exigible a les empreses concurrents

La següent documentació és exigible a qualsevol tipus d’empresa subcontractada,
incloent-hi els treballadors autònoms:

• Avaluació de riscos.

• Planificació de l’activitat preventiva.

• Pla de prevenció.

• Contracte amb la mútua d’accidents de treball i malalties professionals.

• Certificat d’haver contractat una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i una pòlissa d’assegurança d’accidents, i justificant del seu pagament.
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• Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat
Social.

• Codi d’identificació fiscal. En el cas dels autònoms, el número d’identifica-
ció fiscal.

• Contracte sobre protecció de dades de caràcter personal.

• Acta de coordinació empresarial.

La següent documentació és exigible a qualsevol tipus d’empresa subcontractada,
excepte als treballadors autònoms:

• Certificat d’haver implantat una modalitat preventiva en l’empresa. En
el cas d’haver contractat un servei de prevenció aliè (SPA), el certificat
ha d’indicar les especialitats contractades i cal aportar el justificant de
pagament al SPA.

• Relació de liquidació de cotitzacions (RLC) a la Seguretat Social i justificant
del seu pagament.

• Escriptura de constitució de l’empresa i permís d’obertura de centre de
treball.

A més dels documents esmentats anteriorment, per a les obres de la construcció
cal afegir:

• Acta d’adhesió al pla de seguretat i salut.

• Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).

3.4.2 Documentació relativa a les persones treballadores en
concurrència

La següent documentació sobre els treballadors és exigible a qualsevol tipus
d’empresa subcontractada, incloent-hi els treballadors autònoms:

• Registre acreditatiu o certificats del lliurament dels equips de protecció
individual (EPI).

• Certificats o acreditacions d’haver realitzat la formació general en PRL als
treballadors i la formació específica de l’activitat concreta que desenvolupin
(treballs en alçada, en plataformes, espais confinats, carretons elevadors,
treballs elèctrics...).

• Registre acreditatiu del lliurament de la informació dels riscos als treballa-
dors.

• DNI/NIE/passaport dels treballadors.
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• Rebut del pagament de les quotes d’autònom, si fos el cas.

• Permís de conduir o de qualsevol altre tipus carnet específic que sigui
necessari per a les activitats a desenvolupar, com per exemple per al maneig
de grues, de carretons elevadors...

• Si és el cas, autorització per a l’ús de màquines.

La següent documentació sobre els treballadors és exigible a qualsevol tipus
d’empresa subcontractada, excepte als treballadors autònoms:

• Certificats d’haver realitzat la vigilància de la salut o reconeixements mèdics
als treballadors.

• Contractes laborals.

• Informe de treballadors en alta.

• Relació nominal de treballadors (RNT) o resolució sobre el reconeixement
d’alta en la Seguretat Social (per als treballadors que no apareguin en la
RNT)

• Certificat d’abonament d’havers o nòmines.

• Acta d’assignació de recurs preventiu.

A més a més, en el cas d’obres de la construcció, cal sol·licitar:

• El nivell de formació en PRL corresponent a la formació inicial o segon
cicle (20 hores). Targeta professional de la construcció (TPC).

• Curs de nivell bàsic de prevenció en la construcció (60 hores) de les persones
assignades com a recurs preventiu.

3.4.3 Documentació relativa a la maquinària

La següent documentació sobre maquinària és exigible a qualsevol tipus d’empre-
sa subcontractada, incloent-hi els treballadors autònoms:

• Permís de circulació.

• Fitxa tècnica.

• Inspecció tècnica del vehicle (ITV).

• Targeta de transport.

• Assegurança obligatòria de vehicles i justificant de pagament.

• Revisions de manteniment periòdiques de la maquinària.
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• Llibre de manteniment de la maquinària.

• Marcat CE o certificat d’adequació per a equips de treball.

• Manual d’ús de la maquinària.

• Justificant de la titularitat o lloguer de la maquinària.

Altres documents que també es poden arribar a exigir són:

• Fitxes de seguretat dels productes químics.

• Manuals d’usuari d’eines manuals per a la seva correcta utilització.

A més dels esmentats anteriorment, per a les obres de la construcció cal afegir:

• Manual d’usuari, certificat de muntatge i revisions periòdiques de les
bastides.

3.4.4 Temps de custòdia dels documents

La legislació i jurisprudència existent sobre el temps de custòdia de la documenta-
ció estableix diferents períodes de temps en funció de la temàtica que reguli. De
forma general, podem establir els següents terminis:

• Documentació laboral (contractes de treball, actes i diligències de la ITSS,
contractes amb ETT...): mínim 3 anys.

• Documentació en matèria de seguretat social (documents de cotització
RLC i RNT...): mínim 4 anys.

Els valors mínims anteriors estan estipulats per la Llei d’infraccions i sancions en
l’ordre social (LLISOS); no obstant això, el Codi de comerç estableix un període
mínim de 6 anys, i la Llei orgànica 7/2012, de transparència i lluita contra el frau
fiscal, recomana guardar-les durant 10 anys.

• Documentació en matèria de PRL (documentació sobre informació i
formació als treballadors, pla de prevenció, planificació de l’activitat pre-
ventiva, pla d’emergència...): mínim 5 anys.

3.5 Drets dels representants dels treballadors respecte a la CAE

La participació dels treballadors és una de les matèries més àmpliament desenvo-
lupades per la Llei 31/95 de PRL, a la qual dedica tot el capítol V. El RD. 171/2004
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L’Ordre ESS/1452/2016, de
10 de juny, regula el model
de diligència d’actuació de
la ITSS, en substitució del
llibre de visites de la ITSS.

que desenvolupa l’art. 24 de la LPRL en matèria de CAE, en els seus art. 15 i 16,
concreta quines són les facultats i drets d’informació i consulta dels representants
dels treballadors quan es troben en alguna situació de concurrència d’activitats.

Els delegats de prevenció o, si no n’hi ha, els representants dels treballadors tenen
dret a:

• Ser informats quan l’empresa formi part d’un contracte de prestació d’obres
o serveis.

• Ser consultats sobre l’organització del treball en concurrència.

• Realitzar reunions conjuntes amb els delegats de prevenció de les altres
empreses concurrents per tal d’analitzar l’eficàcia dels mitjans de coordina-
ció establerts per les empreses concurrents. Aquestes reunions conjuntes
també es poden realitzar entre els comitès de seguretat i salut de les
empreses concurrents que els tinguin constituïts (empreses amb més de 50
treballadors).

Els delegats de prevenció o, si no n’hi ha, els representants dels treballadors estan
facultats per:

• Acompanyar i fer observacions a la ITSS durant les seves visites, amb la
finalitat de verificar el compliment normatiu en PRL relatiu a la CAE.

• Fer visites i accedir a qualsevol espai dels centres de treball i comunicar-se
amb qualsevol representant dels treballadors concurrents, amb la finalitat de
vigilar i controlar les condicions de treball derivades de la concurrència.

• Proposar a l’empresa l’adopció de mesures per a la CAE.

• Instar la persona coordinadora d’activitats preventives perquè proposi me-
sures preventives que puguin afectar els treballadors en concurrència.

3.6 Diligència d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
(ITSS)

Quan els funcionaris de la ITSS o els sotsinspectors laborals detectin incom-
pliments normatius en matèria laboral o seguretat social, incloent-hi la que
afecta la CAE, han de comunicar-ho a l’empresari mitjançant l’expedició de la
corresponent diligència, en format paper o en format electrònic.

Es poden generar diferents còpies de la diligència, una còpia es lliura a l’empresa
inspeccionada, una altra es lliura, si escau, als delegats de prevenció i, finalment,
una còpia pot quedar en poder de la ITSS per ser arxivada. Cada exemplar de
diligència lliurat a l’empresa ha de ser conservat i estar a la disposició de la ITSS
durant un termini mínim de cinc anys.
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Si en la diligència s’inclou un requeriment d’esmena de deficiències, en la
mateixa diligència es descriuen les anomalies detectades, s’indica el termini per a
la seva esmena i es fa l’advertiment a l’empresa que, en cas de no esmenar els fets
infractors, correspon l’aixecament d’una acta d’infracció.

Si en la diligència s’inclou la decisió de la ITSS de paralitzar o suspendre l’activitat
de l’empresa (art. 44 de la Llei 31/1995, PRL), s’indiquen les dades suficients per
identificar l’abast i les condicions de la paralització, així com el procediment per
impugnar la decisió.
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Introducció

Aquesta unitat tracta sobre els sistemes de gestió normalitzats, dins de la prevenció
de riscos laborals. Tot i que els sistemes de gestió de qualitat i d’auditoria avui
en dia són imprescindibles en les grans organitzacions, cada cop més les petites i
mitjanes empreses comproven els beneficis d’implantar sistemes que els permetin
gestionar de forma organitzada i rutinària els seus processos productius.

En el primer apartat de la unitat, “Sistemes de gestió normalitzats de la
prevenció”, analitzarem d’una banda el fet que la prevenció dels riscos laborals
dins les empreses estigui integrada en un sistema de gestió; un sistema més ampli
que permeti optimitzar recursos, reduir costos i millorar la competitivitat. I, de
l’altra, què significa que aquesta gestió estigui normalitzada, és a dir, que estigui
subjecta a unes normes estandarditzades.

En el segon apartat, “Auditories”, estudiarem com les empreses i organitzacions
implanten diversos sistemes que els permeten, primer, recopilar determinada
informació per analitzar-la i verificar després que les normes que s’han implantat
es compleixen i són efectives per aconseguir els objectius marcats.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Elaborar procediments d’aplicació i millora contínua de la prevenció de
les condicions, les operacions i els processos de treball, a partir de la
planificació, la implantació, el control i la modificació de les mesures de
prevenció.

2. Elaborar programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats
preventives detectades, a partir de la planificació general preventiva i de
la política de seguretat i salut de l’empresa.

3. Determinar les mesures i les modificacions i correccions que cal incorporar
als sistemes de prevenció i seguretat, segons els resultats d’auditories
internes de seguretat i mediambientals, a partir d’informes d’auditories
externes.
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Importància de la
normalització

Un dels majors problemes de
totes les empreses és aconseguir
realitzar les activitats de manera
idèntica tantes vegades com
calgui. Aconseguir-ho és molt
important per mantenir la
conformitat en els productes i
serveis lliurats als clients, a més
de controlar els costos de forma
més eficaç i per tant optimitzar el
negoci. Aquest és el motiu de la
normalització.

1. Sistemes de gestió normalitzats de la prevenció

Quan una persona emprenedora decideix fer-se autònom o autònoma i muntar una
petita empresa, per produir uns béns o serveis i satisfer unes necessitats d’uns
potencials consumidors, la gestió d’aquesta empresa amb un volum petit de negoci
pot resultar assumible per una sola persona.

La mateixa persona autònoma és qui s’encarrega de les compres, de la producció,
de l’atenció al client, de la comptabilitat, dels recursos humans (que sovint es
limita a la persona mateixa amb l’ajut de la parella i/o d’un familiar directe), de
les vendes, del màrqueting, de la possible atenció postvenda... La mateixa persona
emprenedora ha creat un sistema d’èxit que li permet gestionar personalment totes
les funcions que es produeixen a la seva organització (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. Organigrama bàsic

En un primer moment, les instruccions directes que donava de forma oral als
seus treballadors o col·laboradors eren suficients per mantenir la gestió de forma
eficaç. De seguida que augmenti la seva cartera de clients i/o creixi el volum
del seu negoci, aquest empresari o empresària individual, haurà de confiar en
professionals externs (gestories i assessories) per tal que assumeixin part de
la gestió que fins ara duia personalment (comptabilitat, nòmines, prevenció de
riscos...).

Si aquesta persona emprenedora, que ha portat a la pràctica amb èxit la seva
idea de negoci, vol expandir la seva empresa obrint noves sucursals o generant
una franquícia, ha d’estandarditzar els processos de la seva organització per tal
de poder replicar l’èxit del negoci inicial. És a dir, aquestes regles no escrites
que fins ara feien funcionar l’empresa, hauran d’escriure’s o normalitzar-se per
tal que puguin ser assumides per possibles nous treballadors dels nous possibles
departaments de l’empresa i així poder continuar oferint un servei de qualitat.

L’estandardització permet aconseguir que els processos de producció o prestació
de serveis en diferents centres o unitats de producció es realitzin de la mateixa
manera sota els mateixos paràmetres de control.
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Estandarditzar és, doncs, establir un nivell d’operació basat en un estàndard
o norma fixa per poder complir les especificacions del producte o servei,
els requisits legals i els requisits exigits pels clients. Les diferents normes
de gestió ofereixen el marc i l’estructura per a l’organització d’aquests
estàndards.

Històricament, comprovem que en aparèixer la producció industrial de béns i
serveis es produeixen situacions en les quals diverses empreses ofereixen un
mateix producte o servei als consumidors. Quan diversos compradors tenen
interès en l’adquisició d’un producte o servei sorgirà la llei de l’oferta i la demanda
en el mercat d’aquell producte o servei. La competència en l’oferta, és a dir,
l’interès dels productors de béns o serveis per tenir el seu producte ben posicionat
i que per tant aquests béns puguin ser adquirits pel major nombre possible de
consumidors, farà que ben aviat comencin a organitzar-se sistemes per optimitzar
la producció.

Les corbes d’oferta i demanda i el preu d’equilibri

L’oferta i la demanda designen respectivament la quantitat de béns o serveis que els actors
d’un mercat estan disposats a vendre o a comprar o totes dues coses alhora a un preu
donat.

Quan els preus augmenten, baixa la demanda i puja l’oferta. Quan els preus baixen, puja
la demanda i baixa l’oferta. Hem d’imaginar, doncs, dues corbes que en un moment
determinat (amb un preu concret) es creuaran: la corba de la demanda es creuarà amb
la corba de l’oferta. Aquest punt ens indica el preu d’equilibri.

D’una banda, apareixerà l’interès per millorar els productes i béns que entren al
mercat, o sigui per donar qualitat a la producció. Paral·lelament apareixeran
sistemes que definiran el concepte de qualitat d’un producte per assegurar-se que
s’apliquin mesures per obtenir-la i poder aconseguir i mantenir el màxim nombre
possible de clients. De l’altra, es buscaran fórmules per tal de millorar i optimitzar
la gestió de l’empresa, és a dir, per tal d’obtenir el major rendiment emprant
la mínima quantitat de recursos i/o reduint els costos que puguin qualificar-se
d’innecessaris.

Actualment, els sistemes de gestió estan basats en normes internacionals, d’aquí
el nom de normalitzats, que permeten controlar diferents facetes de la producció
d’una empresa, com la qualitat del seu producte o servei, els impactes ambientals
que pugui ocasionar, la seguretat i salut dels treballadors, la responsabilitat social,
la innovació...

Els darrers temps, la gestió de l’empresa i la qualitat del producte es troben
integrades ja que aquests dos elements han esdevingut inseparables (vegeu la
figura 1.2).

Figura 1.2. Sistema de gestió
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Trobareu informació sobre
diversos sistemes de
gestió, a banda de
l’explicat aquí, a la secció
“d’Annexos” d’aquest
apartat.

Des del punt de vista de la qualitat, la normalització és una acció que posa d’acord
fabricants, consumidors, administració i altres entitats per tal d’unificar criteris.
Aquesta normalització ajuda al desenvolupament industrial d’un país, a fomentar
les relacions i intercanvis tecnològics amb altres empreses i amb altres països.

Avui en dia, parlar de sistemes de gestió en general és fixar uns objectius i una
política per tal d’assolir-los. Parlar d’un sistema de gestió de PRL, vol dir, a més,
referir-se a sistemes de gestió de la qualitat, ja que només es pot entendre la política
de prevenció de riscos dins un sistema global que gestioni la qualitat.

Exemples d’estàndards que ens acompanyen diàriament

El primer vídeo, Every day is a “standards” journey! (INNORCA), ens mostra un passeig
quotidià pels estàndards que ens acompanyen diàriament (en anglès amb subtítols).

El segon vídeo introductori també tracta sobre la importància de les normes ISO a les
nostres vides:

https://www.youtube.com/embed/id3UVi9p_OI?controls=1

https://www.youtube.com/embed/64oFauIdAHc?controls=1

1.1 El sistema de gestió i la política preventiva de l’empresa

Un sistema de gestió és una eina que permet optimitzar recursos, reduir costos i
millorar la productivitat d’una empresa o organització. Es tracta d’un instrument
que facilita dades que han de permetre prendre decisions per corregir errors i
prevenir l’aparició de despeses innecessàries. Per tant, ha de ser una eina de
qualitat. Vegem com el concepte de qualitat ha anat evolucionant al llarg del
temps:

• Fins al 1940 la qualitat d’un producte es referia a la manca de defectes; en
aquell moment, es tractava de garantir que el producte final que arribava al
consumidor no tingués errors o fallades tècniques.

• En el període 1945-1970 es posa l’accent en el control dels processos de
producció/fabricació; es tractava de com definir els processos que garantien
la qualitat dels productes i/o serveis.

• Aproximadament entre el 1970 i el 2000 apareixen les normes d’estàn-
dards internacionals (normes ISO-9000) que pretenen l’assegurament de
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Client i proveïdor

Un client és la persona, tant
física com jurídica, que rep el

servei. Un proveïdor és la
persona, tant física com jurídica,

que presta un servei.

la qualitat fixant objectius, assignant recursos i definint responsabilitats.
S’incorpora la prevenció de riscos laborals dins el sistema com un element
més a considerar i apareixen auditories i certificacions externes que tenen
com a finalitat garantir que allò que es diu es faci realment. Una novetat
molt important d’aquesta època és el canvi de focus: es passa de centrar-se
en el producte a l’enfocament en el client.

• Des de l’any 2000 aproximadament, s’implanta a Europa el model d’ex-
cel·lència de l’EFQM (de l’anglès, European Foundation for Quality Ma-
nagement) o model de la qualitat total o millora contínua. Aquest nou
model pretén ajudar les entitats a autoavaluar i autocontrolar la qualitat dels
productes i/o serveis; també és el moment en què les empreses manifesten
públicament el compromís de revisió constant dels seus processos de
producció i/o servei.

1.1.1 Beneficis dels sistemes de gestió

En general, els sistemes de gestió augmenten la productivitat i l’eficiència i
redueixen costos; a curt termini, podem enumerar-ne els següents beneficis:

• Ajuden a avaluar el context general de l’organització per tal de definir clara-
ment quins són els seus objectius i poder identificar així noves oportunitats
de negoci.

• Posen els clients en primer terme; és la preocupació principal de les
empreses, ja que interessa millorar la satisfacció general dels clients per
fidelitzar els ja existents i trobar-ne de nous.

• Es treballa de forma més eficient, ja que tots els processos de l’empresa s’a-
lineen en una direcció i es garanteix que tots els membres de l’organització
coneguin i entenguin aquests processos.

• Es cerca el compliment dels requisits legals i reglamentaris necessaris.

• Incrementen l’expansió cap a nous mercats, ja que en alguns sectors, tant
proveïdors com clients prefereixen treballar amb altres empreses certifica-
des que també incorporin sistemes de gestió estandarditzats; de vegades,
la mateixa normativa ISO exigeix que els proveïdors d’una empresa també
segueixin els estàndards de qualitat.

• Identifiquen i aborden els riscos associats a l’organització.

La qualitat no es pot entendre únicament com una cosa que es fa, sinó com una cosa
que es percep. Per aquest motiu la visió de la persona que rep el producte o servei
d’una empresa o institució, anomenat client és fonamental per determinar si el
servei és de qualitat. Per això, en totes les teories de gestió empresarial s’insisteix
en la importància de la gestió de la satisfacció dels clients.
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SGPRL o SGSST

En alguns estudis tècnics, llibres
de prevenció i documentació
sobre PRL, a l’SGPRL també
se’l denomina Sistema de Gestió
de Seguretat i Salut en el Treball
(SGSST).

Atès que tots som alguna vegada clients i alguna altra proveïdors, un principi
de la qualitat a tenir en compte podria ser: actuar quan siguem proveïdors,
de la manera que voldríem ser tractats quan fem de clients.

Exemple de la percepció de la qualitat dels serveis que ofereix un hospital

Un hospital ofereix bàsicament un servei d’assistència sanitària distribuït en diverses
seccions. A més, ofereix uns serveis complementaris, com ara: consultes externes,
urgències, hospitalització, proves diagnòstiques...

La percepció de la qualitat dels serveis que ofereix depèn bàsicament de la qualitat del
servei sanitari assistencial. Tot i així, també depèn de la qualitat d’altres atencions que
reben els pacients i familiars, com ara:

• Atenció personal dels treballadors sanitaris i en general del personal del centre.

• Informació al pacient i a les seves famílies.

• Neteja i higiene de les instal·lacions.

• Facilitat i rapidesa en la realització de tràmits i gestions.

• Prestigi social.

• I altres com podria ser la facilitat d’aparcament al centre o al voltant.

1.1.2 La política preventiva de l’empresa

La normativa de prevenció de riscos laborals (PRL) preveu un seguit de directrius
concretes per tal que les empreses conformin un sistema preventiu eficaç, docu-
mentat i integrat dins els seus processos productius i dins l’activitat empresarial
que garanteixi la integritat física i moral de les persones treballadores, tot dotant
les empreses i organitzacions d’un marge de llibertat per al disseny i l’estructuració
del seu sistema.

Per tal d’evitar els riscos, les empreses tenen l’obligació d’implantar una acció
preventiva que ha de prevenir els danys per a la salut de les persones treballadores
abans que es produeixin.

Per tal que l’acció preventiva dins una empresa sigui una cosa viva i real, i no
només un simple tràmit documental, cal que la prevenció estigui integrada en
el conjunt d’actuacions de l’empresa i en tots els nivells organitzatius (art. 16,
LPRL).

Aquest conjunt d’elements mútuament relacionats que actuen entre si s’anomena
Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL, en endavant).
Es tracta de la part del sistema general de gestió de l’organització que defineix la
política de prevenció i que inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats,
les pràctiques, els procediments, els processos i recursos per dur a terme aquesta
política.
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L’objectiu de l’SGPRL és, doncs, disposar d’un diagnòstic de la prevenció de
riscos laborals en una empresa determinada per tal que els responsables d’aquesta
organització puguin adoptar les mesures de protecció necessàries. El primer punt
clau a desenvolupar abans de qualsevol planificació preventiva és la definició de
la política en PRL de l’empresa que està integrada per:

• La definició de principis.

• L’assumpció de compromisos i objectius.

• La implantació de millora contínua.

• La integració de la prevenció en les funcions i responsabilitats de càrrecs i
empleats.

• Les manifestacions visibles de l’interès de la direcció en aquesta política.

La política preventiva és una estratègia que es concreta en el document
mitjançant el qual l’organització expressa formalment les directrius i
objectius generals relatius a la prevenció de riscos laborals, determinant les
funcions i responsabilitats en aquest camp.

Aquesta política ha de ser aprovada per la direcció, ja que és la manera de
demostrar el seu compromís amb els temes preventius i, a més, és la manera que la
política preventiva tingui la ratificació adequada davant les persones treballadores.
Però, d’altra banda, en elaborar la política s’ha de comptar amb la participació
d’aquestes últimes o la dels seus representants ja que al capdavall elles en són les
destinatàries i, sense la seva col·laboració, aportacions i suport, no pot arribar a
bon terme.

La política preventiva s’inicia a través d’una declaració formal de principis i
compromisos sobre els quals assentar el que l’empresa pretén ser i fer en matèria
de prevenció de riscos laborals. Són, essencialment, els valors sobre els quals
fonamentar el sistema preventiu.

A més, aquest interès hauria de demostrar-se amb fets: el tractament d’aquests
temes en reunions habituals de treball, la promoció de campanyes periòdiques,
establir una periodicitat de visita als llocs de treball quan l’empresari no treballa
habitualment en el centre, interessar-se pels incidents que no causen accidents per
evitar-ne la repetició i concreció en danys i lesions, entre d’altres, són algunes
de les millors maneres de demostrar la importància que l’empresari atorga a la
prevenció i als membres de l’organització.

1.1.3 Estructura organitzativa del personal

L’organització del personal amb relació a la PRL com a declaració hauria
d’establir-se per escrit i de forma clara i senzilla i divulgar-la a tots els membres de
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Integració de la prevenció

L’INSST va publicar el 2006 la
Guia tècnica per a la integració
de la prevenció de riscos laborals
en el sistema general de gestió de
l’empresa, per facilitar la
integració eficient i eficaç de la
prevenció.

Trobareu una àmplia
explicació de les
modalitats organitzatives
de la prevenció a
l’empresa, a la unitat
“Prevenció integrada a
l’empresa”, d’aquest
mateix mòdul.

l’organització; pot resultar interessant que la seva difusió arribi, fins i tot, a altres
entitats externes a l’empresa, com poden ser clients i proveïdors, perquè tothom
la conegui.

També s’han de definir, documentalment, les funcions i responsabilitats del
personal en tots els nivells, les pràctiques, els procediments, els processos i els
recursos necessaris per dur a terme aquesta acció preventiva.

Tot i aquesta organització específica de la prevenció, s’ha de considerar l’organit-
zació general, perquè totes i cadascuna de les persones treballadores han de sentir-
se part de la prevenció de riscos i alhora part imprescindible per desenvolupar
l’SGPRL amb èxit seguint l’esperit de la integració de la prevenció en el sistema
de gestió.

És un punt clau que cada persona de l’empresa assumeixi personalment les
seves responsabilitats preventives, des de la gerència, tècnics i comandaments
intermedis fins a l’última persona treballadora.

Un segon punt clau és establir una manera d’actuació, és a dir, d’estructurar i
organitzar la prevenció en l’empresa, la qual cosa significa establir les funcions
i responsabilitats que té cada membre sobre aquesta matèria. Correspon a la
direcció de l’empresa definir:

• El seu organigrama

• Les relacions funcionals dels seus membres

Per altra banda, s’han de diferenciar les diferents funcions i responsabilitats en els
diferents nivells jeràrquics; en concret, els corresponents a:

• La direcció.

• Els responsables de les diferents unitats funcionals.

• Els comandaments intermedis.

• Les persones treballadores.

• Qui exerceixi el paper de treballador designat o el de coordinador de
prevenció.

• Els delegats de prevenció.

• El Comitè de Seguretat i Salut.

• El servei de prevenció (sigui del tipus que sigui la modalitat organitzativa
de l’empresa).

A la figura 1.3 podeu veure l’organigrama genèric d’una empresa, amb una relació
de possibles funcions i competències dins de cada grup de l’organització de
l’empresa.
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Personal funcional vs.
executiu

El personal funcional és aquell
encarregat de donar suport,
assistir, ajudar, aconsellar o

assessorar per a la consecució
dels objectius d’una companyia,
mentre que l’executiu és aquell

que controla l’acció de les
persones treballadores i lluita de
forma directa per la consecució

dels objectius de l’empresa.

Figura 1.3. Organigrama

Font: Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)

Com es pot veure en el gràfic, l’orientació predominant és que el personal que rea-
litza les funcions específiques de prevenció sigui més aviat un personal funcional
o staff i no tant un personal de tipus executiu. No hi ha una única millor forma
d’organització preventiva perquè cal tenir en compte molts factors (grandària de
l’empesa, sector d’activitat, ubicació i nombre de centres de treball i requeriments
normatius, entre d’altres), però sempre cal cercar que les tasques quotidianes de la
prevenció puguin ser realitzades pels diferents nivells de comandament integrant
la PRL en tots els llocs de treball.

Per fer-ho, l’empresa hauria de decidir sobre la modalitat preventiva més adequada
i tenint en compte les opinions que en aquest sentit tingui el personal de l’empresa,
ja que la seva participació, com ja s’ha dit, és fonamental en la presa de decisions
que afecten la seva pròpia seguretat i salut laboral.

1.1.4 El sistema documental i de control

L’establiment d’una acció de prevenció de riscos integrada en l’empresa suposa la
implantació d’un pla de prevenció de riscos documentat que inclogui l’estructura
organitzativa, la definició de funcions, les pràctiques, els procediments, els
processos i els recursos necessaris per dur a terme aquesta acció.

La documentació del sistema preventiu (manual, procediments, instruccions,
registres...) ha d’estar a disposició de les autoritats competents i de les entitats
acreditades responsables de realitzar les auditories reglamentàries cada cinc anys
en aquelles empreses que no tinguin concertada tota l’acció preventiva amb un
servei de prevenció aliè (SPA) o que estiguin exonerades per raó de mida i
inexistència de riscos.

Com en qualsevol sistema de gestió, un dels principis bàsics de l’SGPRL és
que sigui documentat. Mitjançant els registres documentals es poden mesurar
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els resultats i els paràmetres de les activitats realitzades per assolir-los. Això és
fonamental en tot procés de millora contínua.

La filosofia del sistema és pot resumir en la fórmula: sistema documentat
+ avaluació = millora contínua.

Les petites empreses requereixen una documentació limitada dels seus procedi-
ments; en canvi, les empreses més grans, per raons d’organització i major dificultat
en la comunicació, requereixen un major nombre de procediments documentals.
En tot cas, el que és important és no caure en una burocratització del sistema:
els procediments són només una eina de treball útil, però no suficient.

La PRL, per ser efectiva, ha de basar-se en el compromís de la direcció i en
la confiança de tots els membres de l’organització, en prendre consciència i
comprovar que s’està complint la normativa i al mateix temps reduir costos
considerables alhora que es genera eficiència i valor en l’activitat empresarial.

Un sistema documental unitari entre els sistemes de gestió de prevenció de riscos,
qualitat i medi ambient hauria de definir fonamentalment els mecanismes per a la
identificació de tots els documents, amb referència a la seva data d’actualització,
les diferents vies per a l’elaboració de procediments, l’aprovació i control de
distribució, arxius centralitzats i descentralitzats, revisió documental...

A continuació, veurem els quatre nivells documentals que haurien de conformar
els sistemes de gestió i més endavant desenvoluparem els dos primers nivells;
essencials per als sistemes:

• El manual de gestió

• Els procediments de les actuacions preventives

• Les instruccions de treball

• Els registres de l’activitat

El manual de gestió

El manual de gestió ocupa en importància el primer nivell documental, tot i
que no és legalment exigible. S’hi recull la política de l’empresa amb els seus
principis i compromisos, l’organització per desenvolupar-la i una síntesi de les
seves principals actuacions (processos), sobretot els seus objectius. El seu conjunt
conforma l’SGPRL i tots els membres de l’empresa l’han de conèixer com a base
de la cultura preventiva de l’organització.

És essencial que un petit manual arribi a tots els membres de l’empresa, pel seu
valor pedagògic i l’inherent compromís col·lectiu que comporta. És la millor
manera d’expressar el que es pretén dur a terme propiciant el coneixement i
l’autocontrol del sistema preventiu.
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Els procediments de les actuacions preventives

Els procediments de les actuacions preventives constitueixen el segon nivell docu-
mental. Els procediments detallen les actuacions que conformen els processos
(vegeu la figura 1.4). Una gran part d’ells són exigibles per la reglamentació
de PRL perquè representen un recurs clau per al control dels riscos laborals; els
essencials són els següents:

• la formació, la informació i la comunicació,

• la comunicació de deficiències o suggeriments de millora,

• les instruccions de treball,

• les compres, la selecció de proveïdors,

• la contractació de personal,

• el manteniment preventiu d’instal·lacions i equips,

• el tractament de les anomalies o no conformitats,

• el seguiment i control de les accions correctores,

• les auditories internes.

Figura 1.4. Procés vs. procediment

D’altra banda, també hi haurà els procediments específics del sistema de gestió
de qualitat i del sistema de gestió mediambiental d’acord amb la normalització de
gestió aplicada.

Les instruccions de treball

Les instruccions de treball són procediments específics que han de seguir
obligatòriament els treballadors que realitzen determinades activitats, degut
a que poden generar perjudicis o danys en el cas de no realitzar-se de la
manera preestablerta.
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Les instruccions de treball constitueixen el tercer nivell documental. Tenen
gran importància perquè van destinades al personal que ha de realitzar tasques
considerades crítiques a fi de controlar que es facin de forma correcta. Cal destacar
que les instruccions de treball són un mitjà molt útil per formar les persones
treballadores en els llocs de treball; per això, integren els aspectes clau de qualitat,
medi ambient i PRL del lloc de treball concret i del centre de treball on es troba.

Les instruccions de treball són procediments de treballs específics d’aquelles
tasques que es consideren crítiques per la seva complexitat i dificultat o per les
repercussions greus que qualsevol errada, per mínima que sigui, pot tenir sobre la
salut de les persones i pels danys que pot provocar en les coses. Respecte a les
instruccions, cal tenir en compte que:

1. El servei de prevenció ha de tenir un paper molt destacat en l’elaboració de
les instruccions de treball.

2. El personal ha de complir escrupolosament totes les prescripcions.

3. És convenient documentar les instruccions, encara que els treballadors
tinguin formació i experiència.

4. Per a l’elaboració de les instruccions s’han de tenir molt en compte les
informacions tècniques següents:

• La informació del fabricant

• Les característiques dels materials

• La composició dels productes

5. Sempre s’ha d’integrar la mesura preventiva al costat de l’operació que
comporta el risc.

6. La redacció ha de ser senzilla i clara i per facilitar-ne la comprensió es poden
utilitzar dibuixos, esquemes, diagrames...

7. Les tasques que ha de realitzar personal expressament autoritzat han de
constar-hi clarament.

8. S’ha d’establir un temps necessari des del lliurament de la instrucció fins al
moment que la persona estigui capacitada per executar les activitats.

9. És convenient fer servir el mateix model que s’utilitza per als procediments,
però cada empresa ha de configurar el model segons les seves necessitats.

10. L’INSST proposa una relació no exhaustiva d’instruccions de treball que
s’han de documentar per escrit; es tracta d’accions que comporten molts
factors de risc com:

• Operacions normals amb riscos molt greus (substàncies químiques
perilloses...).

• Condicions tèrmiques extremes (calor, fred).

• Operacions en espais confinats.

• Operacions amb perill d’incendi o explosió.



Gestió de la prevenció 20 Sistemes de gestió normalitzats

• Situacions d’emergència.

• Control de les activitats subcontractades.

• Intervencions de personal fora de les instal·lacions.

• Operacions de càrrega i descàrrega, i moviment de vehicles.

• Aturades i posades en marxa d’instal·lacions.

• Operacions de manteniment i neteja.

• Situacions d’alteració dels procediments normals operatius.

• Treballs en solitari.

• Fons i dispositius de seguretat radiològica.

Els registres de l’activitat

Els registres de l’activitat suposen el quart i darrer nivell documental. Mitjan-
çant els registre es generen les dades generals dels SGPRL (mesurar resultats
i actuacions, justificar, donar conformitat...) i a més es recullen tot un seguit
d’informacions clau que en el camp de la prevenció tenen un valor primordial.

Els registres són documents per evidenciar que s’ha realitzat alguna activitat,
com per exemple: lliurament i rebuda d’equip de protecció individual (EPI),
confirmació d’una formació rebuda en matèria de PRL...

De vegades hi ha confusions entre document i registre. Un document és tant una
informació (dades significatives) com el seu mitjà de suport; per tant, un document
pot ser un paper, un vídeo, un plànol, dins un programa d’ordinador o d’una
altra manera. Per tant, tot registre és un document, però no tots els documents
són registres. A la taula 1.1 podeu veure les diferències principals entre els dos
conceptes.

Taula 1.1. Diferències principals entre documents i registres

DOCUMENTS EN GENERAL REGISTRES

Explica com s’ha de dur a terme l’activitat en general Indica com s’ha dut a terme l’activitat concreta

Subjecte a canvis i revisions No es pot canviar (és una evidència)

Aprovats i publicats per la direcció i/o un responsable
del sistema de gestió

Generats a partir compliment de l’activitat per alguna
persona treballadora

Normativament no acostuma a haver-hi un període
determinat per a la seva conservació i manteniment

Normativament acostuma a haver-hi un període
determinat de la durada de la seva conservació i
manteniment

Sovint hi ha també una certa confusió entre els conceptes de format i registre. Els
formats són aquells formularis utilitzats per emmagatzemar, en aquest cas, els
registres; així doncs, un format no es considera registre fins que no està emplenat.
Per tant, un formulari en blanc és un format i quan està emplenat esdevé un registre.
Els registres són els formats o impresos emplenats com a resultat de la realització
d’una tasca del sistema.
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El registre és un document que proporciona evidència objectiva de les
activitats realitzades o els resultats obtinguts.

Els registres poden utilitzar-se, per exemple, per documentar una incidència i
les acciones preses, per proporcionar evidència de verificacions, per accions
preventives i accions correctives... Els registres, recopilats a través dels processos
del sistema de gestió de qualitat de l’organització, són un procediment documentat
que ha de reflectir què fa l’organització; són la manera de plasmar l’estat del bon
funcionament de les seves activitats.

Cal, per tant, gestionar-los adequadament i les normes ISO exigeixen que hi
hagi un procés dedicat a la gestió de registres del sistema on el responsable,
normalment, és el responsable de la gestió de qualitat del sistema. I també en cada
procediment documentat es troben definits els responsables d’omplir cadascun
dels registres del sistema.

Els registres són fonamentals perquè un sistema de gestió resulti eficaç i eficient.
La decisió de quins registres s’han de guardar o no és importantíssima, ja que
d’això depèn si l’empresa posteriorment en traurà profit o, simplement, serà una
pèrdua de temps productiu i recursos.

Alguns criteris per decidir quins registres és necessari conservar, poden ser els
següents:

• Quan es tracta de registres preceptius, no hi ha dificultat a l’hora de decidir
si s’han de guardar.

– Els models de gestió de la qualitat, medi ambient i de prevenció de
riscos laborals identifiquen una sèrie de registres obligatoris que qual-
sevol empresa ha de mantenir si vol certificar. Moltes no conformitats
trobades pels auditors provenen, sovint, de la manca de registres.

– Les normatives legals poden establir alguns tipus de registres que
les empreses han de guardar, per permetre que les administracions
realitzin inspeccions.

• Quan cal seguir les exigències dels clients. Per exemple, hi ha clients
que demanen als seus proveïdors que els lliurin juntament amb el producte
determinats registres que utilitzaran durant les seves pròpies auditories; per
tant, si es vol tenir aquests clients, cal arxivar aquests registres determinats.

• Finalment, quan el propi sistema de gestió de l’empresa a partir de criteris
d’eficàcia i eficiència, no lligats a requeriments externs, determinen el
manteniment de certs registres.

1.1.5 Manual de prevenció de riscos laborals

El manual de prevenció de riscos, com el manual de gestió de qualitat, facilita
una visió general de com és l’SGPRL i expressa la política i els objectius en
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Manual de la Universitat
Politècnica de Catalunya

En el següent enllaç, podeu
consultar el Manual PRL de la

UPC: bit.ly/2SotJnz.

Pla d’autoprotecció

Document amb la descripció de
tota la seqüència d’operacions
que s’han de fer i el conjunt de

mesures (procediments, sistemes
i organització) implantades en un

determinat àmbit (edificis,
instal·lacions, nuclis habitats,

solars, activitats, centres...)
exposat a una o a diverses

situacions de risc, destinades a
preveure, prevenir i controlar-ne
el risc, donar resposta adequada

a les emergències i garantir la
integració d’aquestes actuacions

a les del sistema públic.

aquest àmbit perquè l’organització funcioni d’una manera eficaç. Pot esdevenir
un document important dins el sistema de gestió de la prevenció de l’empresa.

Documenta, és a dir, ajuda a recollir i explicitar quins són els principis bàsics i
els objectius de la política preventiva de l’organització així com les accions per
desenvolupar-los. És també un instrument per crear una cultura preventiva i de
treball ben fet dins l’empresa sempre que la direcció el divulgui convenientment
entre el personal.

Els manuals de prevenció de riscos no són obligatoris segons la legislació
vigent. Només van ser exigibles en els sistemes de gestió inicials un cop
publicada la LPRL. Més tard, les normes ISO van reservar els manuals
només per als manuals de qualitat i per a ús gairebé exclusiu de directius,
tècnics i auditors.

Els nous sistemes de gestió de qualitat basats en la Fundació Europea per a la
Gestió de la Qualitat (EFQM) suprimeixen el requisit de mantenir actualitzat
un manual; per contra, estableixen la necessitat de mecanismes de transparència
i de transmissió de la informació per a tots els nivells de l’estructura empresarial
mesurant de forma contínua si la comunicació entre les persones i l’organització
s’incentiva, és eficaç i es realitza a través de canals adequats.

Tot i la no obligatorietat dels manuals de prevenció, atesa la seva utilitat en la
promoció de pràctiques segures de treball, hi ha moltes empreses i organitzacions
que en disposen. En cas de tenir-ne, hauria d’incloure com a mínim un esquema
bàsic de la planificació i les activitats preventives, així com les normes generals de
PRL de l’empresa, ja que afecten tot el personal. A més, podria incloure també el
manual o pla d’autoprotecció de l’empresa (regulat pel Decret 30/2015); si escau.

Un manual de prevenció no hauria de ser només un compendi de normes de
seguretat, sinó que hauria també de descriure les relacions entre els diferents
elements i activitats, ser avalat pels màxims responsables de l’organització i la
seva actualització hauria d’estar prevista. El manual, més que un document de
caire tècnic destinat als quadres directius, s’ha de considerar un document de caire
pedagògic destinat al conjunt dels treballadors i treballadores i hauria d’estar,
per tant, redactat de forma clara i entenedora; també és convenient animar a la
participació de les persones treballadores en la seva confecció.

Atès que aquest document hauria de lliurar-se individualment al personal, cal
que reculli una síntesi de tot allò que els pugui afectar en el seu lloc de treball.
En aquest sentit, hauria de contenir els diferents tipus de riscos, el seu origen,
els danys que produeixen per a la salut, les mesures de prevenció per evitar-
los o minimitzar-los, l’organització de la prevenció en l’empresa, els òrgans de
participació i de representació de les persones treballadores, la correcta utilització
dels equips i mitjans de treball i de protecció i, en definitiva, els conceptes bàsics
per fomentar l’interès i la conscienciació de tots els integrants d’una empresa en
relació amb la seguretat i salut en el treball.

Un manual de prevenció de riscos també hauria d’incloure possibles actuacions
enfront de canvis previsibles, com ara canvis en les instal·lacions, en els equips
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Manual d’emergències
(Facultat de Química, UB)

En el següent enllaç, podeu
consultar el Manual
d’emergències de la Facultat de
Química de la Universitat de
Barcelona: bit.ly/3bkIEYs

o procediments de treball, i/o en la plantilla o les rotacions de llocs de treball,
que poden afectar de forma important les condicions de seguretat i salut de tot el
personal.

El disseny i planificació de les activitats preventives compleixen una triple
funció:

• prevenir situacions de risc,

• demostrar interès preventiu en l’organització amb un valor d’exemplaritat i

• facilitar l’aprenentatge preventiu als seus usuaris.

Exemples de simulacres d’emergències, com a eina formativa i de conscienciació

Els simulacres d’evacuació dins els plans d’autoprotecció tenen un alt valor pedagògic i són
essencials per facilitar el canvi d’actituds: realitzant activitats preventives procedimentades
les persones aprenen dels errors, s’anticipen als problemes abans que es produeixin i
sobretot descobreixen per si mateixes l’aportació especial de la prevenció a la millora de la
seva competència professional.

Tot i que l’empresari és el responsable últim de la salut laboral, donat el caràcter
fonamental del dret protegit, les persones treballadores tenen dret a controlar que
la seva salut es protegeixi efectivament. Per això se’ls reconeixen, individualment
i col·lectivament, els drets d’informació, formació i participació. El manual és
una eina idònia per complir amb aquests drets.

Sense informació i formació no hi pot haver dret de participació. Tots
els treballadors tenen dret a ser informats sobre els aspectes de l’activitat de
l’empresa que els afectin. És condició prèvia per poder exercir el dret de
participació. Coneixent els riscos existents, el personal pot col·laborar amb
propostes concretes ajustades a les condicions de treball del seu lloc i centre
de treball i, per tant, participar en l’organització de la PRL a l’empresa.

Participar ja és fer prevenció i implica tenir alguna cosa a dir respecte dels
riscos professionals del lloc de treball. D’aquí la importància de les enquestes
de satisfacció laboral, que aporten dades sobre diferents aspectes de gestió de
l’empresa, entre ells, lògicament, la PRL. A la taula 1.2 teniu un exemple de
qüestionari de satisfacció del personal respecte a la PRL de l’empresa.

Taula 1.2. Qüestionari sobre percepció de l’entorn o clima de l’empresa en relació amb la prevenció

Valora el teu grau d’acord amb cadascuna d’aquestes frases Valoració (0 a 10)*

En general, la seguretat i la salut dels treballadors en l’empresa està prou protegida

La direcció de l’empresa es pren seriosament la seguretat i la salut en el treball

L’encarregat o responsable de la meva àrea de treball es preocupa per la nostra
seguretat i per la prevenció de riscos laborals

L’encarregat o responsable de la meva àrea de treball té en compte les meves
opinions i suggeriments en matèria de seguretat i salut

A l’empresa existeixen normes sobre com treballar de forma segura

A l’empresa és tan important la seguretat com la productivitat
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Trobareu enllaços a
exemples de manuals de

PRL, a la secció
“Annexos” d’aquest

apartat.

Taula 1.2 (continuació)

Valora el teu grau d’acord amb cadascuna d’aquestes frases Valoració (0 a 10)*

He rebut una formació adequada sobre com fer la meva feina deforma segura

Conec bé els riscos i perills del meu treball

L’empresa inverteix en instal·lacions i equipaments per millorar la seguretat i la
prevenció de riscos laborals

Tinc a la meva disposició tots els mitjans de protecció que necessito

A l’empresa hi ha persones que la seva tasca és ocupar-se de la prevenció de riscos
laborals

Les persones de la meva empresa que se n’ocupen de la prevenció són competents

El meu lloc de treball reuneix les condicions adequades en matèria de seguretat i
prevenció de riscos laborals

0 vol dir que estàs totalment en desacord i 10 que estàs completament d’acord amb la frase

La construcció col·lectiva de la salut laboral passa per augmentar el control
sobre les pròpies condicions de treball. Si la prevenció s’entengués simplement
com l’aplicació de criteris tècnics o de normes reglamentàries, el paper de les
persones treballadores es reduiria a contemplar com l’expert tècnic aplica aquests
criteris, com l’empresari compleix les recomanacions tècniques i com l’inspector
de treball fa complir la llei.

El sector públic no és aliè a la necessitat de promoure nous valors econòmics,
socials i ambientals en les empreses i/o organitzacions del teixit econòmic, així
com a la mateixa Administració. Per això a diferents nivells podem trobar
exemples de manuals de PRL.

El Pla RSGencat

La Generalitat de Catalunya el 2009 va elaborar el Pla de mesures de responsabilitat social
de la Generalitat, on recollia un conjunt de mesures destinades a promoure uns nous valors
econòmics, socials i ambientals en les empreses i/o organitzacions del teixit econòmic
català, així com a la mateixa Administració del Govern de la Generalitat. Dins d’aquest
pla, el Departament de Benestar Social i Família va adaptar, per al conjunt de la societat,
diversos manuals per a la PRL adreçats a diferents col·lectius professionals.

1.1.6 Processos i procediments

Mentre els processos fan referència als què, els per a què i els per a qui, els
procediments detallen el com, és a dir, les actuacions que conformen els
processos.

Per tal que un sistema de gestió de qualitat sigui efectiu, s’han d’identificar els
processos que porten l’empresa a generar un producte o servei que satisfaci les
necessitats dels clients. És a dir, s’han d’identificar i definir aquells processos
(amb els seus procediments corresponents) necessaris que, o bé ofereixen un valor
afegit al producte, o bé són imprescindibles per al seu desenvolupament. Es
tracta, en definitiva, de definir tots aquells processos que directament o indirecta
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incideixen en la satisfacció del client. Normalment, els processos que no encaixen
en cap dels dos grups esmentats no solen aparèixer en una organització, ja que no
són rendibles.

D’altra banda, no és fàcil determinar de forma genèrica quins són els processos
i procediments que cada organització ha d’integrar en el seu sistema de gestió
de qualitat, ja que el que per a algunes organitzacions pot ser cabdal (la neteja
higiènica en un restaurant, per exemple) pot no tenir importància en altres (la
mateixa neteja en una pedrera).

Dins de cadascun d’aquests processos i procediments s’ha d’entendre:

• el que demanen/exigeixen i satisfà els clients.

• el que s’ha de fer, qui ho ha de fer (responsables) i com s’ha de fer, per
garantir que el punt anterior es compleixi.

Els processos

Un procés és una sèrie d’activitats encadenades seqüencialment que donen
com a resultat un producte o un servei.

Els processos són la suma total d’activitats d’una empresa que donen un resultat,
que transformen uns inputs en outputs, és a dir, les entrades en sortides, i en fer-ho
generen un valor afegit interrelacionant-se amb altres processos (vegeu la figura
1.5). I perquè el conjunt es consideri de qualitat ha de tenir, a més, el següent:

• l’orientació per a la millora contínua

• la incorporació del punt de vista del client

• afegir valor al servei/producte

• la gestió amb dades objectives

Figura 1.5. Gestió per processos
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La definició en detall dels processos s’ha de realitzar utilitzant uns models
normalitzats de fitxes, que inclouen informació relativa als mateixos.
D’aquesta manera s’intenta donar una homogeneïtat i sistematització als
documents de tota l’organització.

Un concepte clau són les fitxes de procés. Un cop identificats els processos de
l’empresa interessa descriure’ls de forma exhaustiva, en especial els processos
clau, és a dir, aquells dirigits directament a donar servei als usuaris. En una fitxa
de procés s’indiquen totes aquelles característiques que són rellevants tant per al
control de les activitats definides en el procés, com per a la seva gestió. A la figura
1.6 teniu un gràfic amb els elements essencials d’una fitxa.

Figura 1.6. Elements d’un procés

La llista d’elements requerits per a cada un dels processos de l’empresa, inclosa la
breu explicació de cada un d’ells, es reparteix entre els responsables i participants
de les diferents àrees de l’empresa perquè les omplin d’acord amb el seu propi
criteri. D’aquesta manera, d’una banda s’obté informació de primera mà de
les persones que millor coneixen el procés, recollint aspectes que segurament
passarien per alt en ser determinats per una persona aliena a cada procés. D’altra
banda, s’aconsegueix implicar una mica més tot el personal, fent-los veure que el
seu punt de vista i participació activa són importants per al sistema (vegeu la taula
1.3).

Taula 1.3. Elements bàsics d’un procés

Elements Concepte

Entrades Materials, energies, dades i informació per iniciar i realitzar el procés

Sortides Resultats obtinguts en acabar el procés

Recursos Elements necessaris per dur a terme el procés

Activitats Successió de tasques que s’han de fer dins el procés

Procediments Forma específica de dur a terme una activitat,

Proveïdor Intern o extern que proporciona les entrades
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Taula 1.3 (continuació)

Elements Concepte

Client Intern o extern, destinatari del procés

Indicador Mesura d’una característica del procés per verificar-lo

Control Elements que permeten comprovar i fer el seguiment de l’estat del procés

A més, les fitxes de procés acostumen a tenir un altre contingut de caràcter més
secundari i que ajuda a contextualitzar-lo documentalment (vegeu la figura 1.7):

• El nom o l’objecte del procés en el qual es descriu el propòsit i la seva raó
de ser.

• El propietari o responsable del procés, que indica quin és l’agent de
l’organització encarregat del procés.

• Els indicadors són els valors numèrics amb els quals es pot comprovar si el
procés està sota control.

• Les variables de control són aquells paràmetres sobre els quals es té
capacitat d’actuació i que poden influir en el comportament del procés, i
permeten saber sobre on es pot actuar per controlar el procés.

• Les inspeccions són les revisions que es duen a terme en el procés per tal
de fer-ne el seguiment i controlar-lo.

Figura 1.7. Exemple d’una fitxa de procés comercial
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Un altre factor important és saber distingir entre els tipus de processos. Un
procés és un concepte abstracte que defineix què es fa en una empresa i per
poder documentar tots els que es fan en el si d’una organització serà necessari,
doncs, definir tots els processos segons la seva relació amb el servei o producte
principal que genera aquesta empresa. Aquests processos es poden classificar en
els següents tipus:

• Processos clau o també anomenats processos operatius: Són els processos
que permeten generar el producte/servei que es lliura al mercat i per tant
incideixen directament en la satisfacció del client final. Consisteixen en la
seqüència de valor afegit que va des de la comprensió de les necessitats
del mercat fins a la utilització del producte per part dels clients. Són els
que el client extern veu. Per exemple: producció/fabricació d’un producte i
l’atenció al client, entre d’altres.

• Processos estratègics: proporcionen directrius i límits d’actuació per a la
resta dels processos: fixen objectius i donen pautes i les guies necessàries a
la resta de processos. Suporten i despleguen les polítiques i les estratègies
de l’organització, per això estan molt relacionats amb la missió, visió i valors
d’una organització. Per exemple: comunicació interna/externa, planificació
i seguiment de resultats, entre d’altres

• Processos de suport: faciliten els recursos necessaris a la resta de processos,
o sigui, donen suport als processos clau o operatius. Per exemple: selecció
de personal, formació del personal, gestió de compres, sistemes d’informa-
ció, entre d’altres.

Finalment, un cop definits tots els processos, es poden representar visualment. El
mapa de processos d’una empresa és, doncs, la representació gràfica, ordenada i
seqüencial, de totes les activitats que es realitzen dins de l’organització. El disseny
permet visualitzar i comprendre ràpidament l’impacte dels processos sobre els
objectius de l’empresa. Dit altrament, és una representació gràfica que defineix
i reflecteix l’estructura i relació dels diferents processos del sistema de gestió de
l’organització. La gestió per processos és una forma d’organització en la qual
preval la visió horitzontal dels fets, on la coordinació de les actuacions realitzades
pels diferents departaments o serveis juga un paper molt destacat (vegeu la figura
1.8).
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Figura 1.8. Mapa de processos de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya

Els procediments i procediments documentats

Si un procés defineix el què es fa en una empresa, els procediments descriuen
com es porten a terme les activitats del procés, o sigui com es fa. Per tant, els
procediments són les indicacions operatives o protocols d’actuació.

Un procés es pot executar de diverses formes, utilitzant diferents procediments.
Per exemple, dues empreses d’un mateix sector poden tenir el mateix procés, però
probablement l’aplicaran de maneres diferents i obtindran també probablement
resultats diferents.

Els procediments documentats no són més que la representació escrita (dibuixada
en un mural, plasmada en un arxiu informàtic...) d’un procediment. La seva
representació gràfica es fa normalment mitjançant els diagrames de flux o
fluxogrames. Per altra banda, a la taula 1.4 podeu veure quins són els elements
bàsics d’un procediment de qualitat.

Taula 1.4. Elements bàsics d’un procediment

Elements Concepte

Objecte Defineix la finalitat del procediment

Abast Indica el marc de les activitats que incideixen en el procediment i que s’han de
portar a terme

Responsable/s Assigna qui fa què dins l’organització de l’empresa i es veu afectat pel
procediment: qui l’inicia, qui signa, qui rep el resultat...

Desenvolupament Defineix el flux entre les diferents etapes, les verificacions i els documents
corresponents.

Conservació Determina què cal arxivar i durant quant de temps cal guardar-ho.

Control de qualitat Indica fins a quin punt compleix els estàndards de desenvolupament prefixats al
manual de qualitat de l’empresa.

Annexos Qualsevol element que faciliti la comprensió; acostuma a haver-hi una descripció
gràfica amb un diagrama o esquema visual (diagrama de flux, gràfic o similars)..
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Un procediment és la descripció del conjunt o part d’accions d’un procés
que es realitzen de forma repetida per obtenir sempre el mateix resultat sota
les mateixes circumstàncies.

Exemple de descripció d’un procediment de compres

El departament d’aprovisionament o compres d’una empresa ha de disposar d’un
procediment de compres amb els elements següents:

• objectiu: indicar com han de fer les peticions de pressupost, les sol·licituds de
subministrament i com s’han de tramitar les comandes per obtenir els productes requerits
a l’empresa.

• abast: quines altres activitats i departaments de l’empresa es veuen afectats per la compra,
com ara la contractació de comandes, la recepció i verificació dels productes rebuts...

• responsabilitats: qui identifica les necessitats de materials dels departaments, qui cerca
pressupostos, qui fa la comanda, qui signa (responsabilitats a diferents nivells de
comandament)...

• Desenvolupament: defineix el flux entre les diferents etapes, les verificacions i els documents
corresponents des de la detecció de la necessitat de material fins que es rep.

• Conservació: l’arxiu de la comanda signada, l’arxiu del pressupost, l’albarà de recepció i
similars indicant el temps que cal conservar-los.

• Control de qualitat: els indicadors fixats, com per exemple nombre d’incidències, valoració del
servei, resultats de les enquestes de satisfacció, entre d’altres.

• Annexos: descripció gràfica amb un diagrama o esquema de cada fase del procediment.

L’esquema visual o diagrama de flux d’un procediment de compres seria el que es mostra
a la figura 1.9.

Figura 1.9. Exemple d’un diagrama de flux de procediment de compres
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Editor de diagrames Dia

Dia és una aplicació gràfica de
codi obert per a la creació de
diagrames de flux; podeu
accedir-hi en aquest enllaç:
dia-installer.de/index.html.es.

En el següent punt,
desenvoluparem diferents
formes de representació,
a banda d’altres eines i
recursos de gestió.

Ara bé, com elaborar un diagrama de flux? Un fluxograma és una representació
gràfica o simbòlica d’un procés o procediment. Es representa la seqüència o els
passos lògics (ordenats, amb informació clara i concisa ) per realitzar una tasca
mitjançant uns símbols (vegeu la taula 1.5).

Taula 1.5. Elements per dibuixar un diagrama de flux

Símbol Descripció

Mitjançant un òval es representa l’inici i final del diagrama de flux d’un procés o
subprocés.

Mitjançant un rectangle es representen les activitats que seqüencien el diagrama de
flux.

Mitjançant un romboide es representen les entrades o sortides no documentals a
cada activitat.

Mitjançant el símbol de document es representen les entrades documentals, així com
els registres o documents generats en cada activitat.

Mitjançant un cilindre horitzontal es representen les aplicacions informàtiques de
suport a l’activitat, així com les bases de dades informatitzades que constitueixen
registres electrònics.

Mitjançant un rombe es representen les possibles decisions a adoptar al llarg de la
seqüència del diagrama de flux.

Mitjançant un cercle es representen els connectors cap a altres activitats del mateix o
un altre diagrama de flux.

Mitjançant aquest símbol es representen els connectors cap a instruccions sobre la
realització d’activitats del diagrama de flux.

Per elaborar un diagrama de flux, fora bo començar sempre fent un esbós amb
llapis i paper i, un cop tenim les idees clares, utilitzar el programa informàtic més
adient per crear els diagrames o bé aprofitar les autoformes de diagrama de flux
del processador de text (vegeu la figura 1.10).

Figura 1.10. Simbologia utilitzada en un diagrama de flux

Les pautes per redactar el procediment amb l’elaboració del diagrama són:
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Evitar diagonals i
creuaments

En un diagrama, farem les línies
rectes o horitzontals, mai en

diagonal. I també evitarem el
creuament de línies.

• Anar seguint el procediment pas per pas (per veure què es fa en cada pas).

• Parlar amb totes les persones que hi intervenen.

• Descriure la realitat (no l’ideal).

• Utilitzar una simbologia estàndard.

• Validar el diagrama mostrant-lo a les persones implicades.

L’aplicació d’aquestes pautes segueix aquest ordre:

1. Identificar l’inici i la fi del procés (i identificar clients i proveïdors del
procés).

2. Descriure totes les tasques que es realitzen per convertir l’input en output.

3. Dividir el full en columnes (una per cada unitat que intervé en el procés).

4. Posar en la columna de cada participant cada una de les tasques que realitza
en un requadre.

5. Unir les tasques amb fletxes d’acord amb la cronologia d’execució del
procediment.

6. Posar a sobre de cada fletxa els documents que són l’output de l’operació
prèvia i l’input de la posterior (d’aquesta manera es representa la circulació
de documents d’una unitat a una altra).

El diagrama de flux és la representació gràfica del funcionament i de
l’estructura d’un procediment on es mostren totes les seves fases i com es
troben relacionades i connectades.

La tècnica es pot fer més depurada i aprofitar millor les possibilitats que ens ofereix
aquesta fórmula, però per poder interpretar el 95% de la informació és més que
suficient. Els aspectes mínims que cal tenir en compte són:

• Definir prèviament l’abast del procediment (imprescindible).

• El símbol inicial i final del procediment és un oval.

• La documentació, regulació i impresos a utilitzar entren per l’esquerra amb
el símbol de document.

• Les accions es simbolitzen mitjançant rectangles (acció), indicant què es fa
i qui ho fa. A la seva dreta surten altres documents que són registres que cal
mantenir.

• Finalment els rombes determinen que cal prendre una decisió, un sí o un no,
si la decisió és més complexa millor posar més rombes a continuació, i amb
això ja podem començar.
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Teniu més informació
sobre els indicadors de
seguretat a la unitat
“Metodologies i control de
la prevenció”, d’aquest
mateix mòdul.

1.1.7 Indicadors i altres eines de gestió, seguiment i mesura

Les organitzacions, a mesura que van desenvolupant els seus projectes, necessiten
fer un seguiment de la pròpia gestió i anar monitorant els resultats que es
van obtenint. És necessari utilitzar eines d’avaluació i diagnosi que permetin
analitzar els processos, la qualitat i el rendiment de les organitzacions.

Els resultats d’aquestes mesures –anàlisi diagnòstica i anàlisi d’indicadors– són
els que han de donar pistes sobre el grau d’èxit dels projectes i processos engegats
a l’organització i també dotar d’arguments necessaris per prendre decisions
rellevants gràcies a les diverses eines de diagnosi i representació que existeixen.

Els indicadors són xifres representatives d’una magnitud. És el resultat
d’una mesura expressada en termes numèrics i és necessari que així sigui,
ja que, quan una magnitud no pot expressar-se amb nombres, la informació
sobre ella es torna “dubtosa”. Un indicador és d’aquesta manera una dada
o un conjunt de dades (valors, unitats, índexs, sèries estadístiques...) que
ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat.

Els indicadors són els valors numèrics amb els quals es pot comprovar si el procés
està sota control, per fer un seguiment adequat de la seva correcta evolució. Hi ha
dues concepcions respecte a això: la convencional i l’actual.

La concepció convencional dels indicadors els considera de forma aïllada com
un resultat, obtingut un sol cop, ja passat i de reduïda utilitat per a la gestió
de l’SGPRL. Els més coneguts són el control dels indicadors de seguretat,
sobretot els índexs de sinistralitat que serveixen per mostrar la rendibilitat del
sistema (estimacions econòmiques dels costos de la prevenció en relació amb els
ingressos/beneficis que genera aplicar o no la PRL).

Tanmateix, aquesta concepció no és suficient; cal anar més enllà dels costos
i beneficis tangibles i materials i considerar, a través d’una sèrie d’indicadors,
els beneficis intangibles que ha d’aportar una correcta política en matèria de
condicions de treball. Aquest segon us és la nova concepció dels indicadors, base
d’un SGPRL de qualitat.

La nova gestió analitza els indicadors de resultats a través de variables de lloc,
temps i responsabilitats per observar les tendències que es poden mostrar al llarg
del temps. A més, combinats amb altres indicadors, esdevenen poderoses eines
de gestió, ja que permeten mantenir un diagnòstic permanentment actualitzat de
la situació, prendre decisions i verificar si les decisions i actuacions van ser o no
encertades.

Un bon sistema d’indicadors requereix una definició prèvia d’objectius estratègics
i operatius. Cal que l’SGPRL determini uns objectius realistes i concrets per
facilitar trobar els indicadors adients que permetin mesurar si l’organització
s’aproxima o no a aquells objectius previstos pel sistema.
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Així doncs, els indicadors són útils per a diverses finalitats de l’SGPRL, entre
d’altres:

• Avaluar la gestió

• Identificar oportunitats de millora

• Adequar a la realitat objectius, metes i estratègies

• Sensibilitzar les persones que prenen decisions i les que són objecte d’a-
questes decisions sobre les bondats dels programes

• Prendre mesures preventives a temps

• Comunicar idees, pensaments i valors d’una manera resumida: mesurem el
que valorem i valorem el que mesurem.

Alguns estudis tècnics sobre la gestió amb indicadors recomanen la confecció
d’una fitxa per a cada indicador, en la qual puguin quedar reflectits (vegeu la taula
1.6):

Taula 1.6. Exemple de fitxa d’indicador

Element Descripció

Codi PAT 01

Nom Temps de tramitació del procediment X

Període i dates d’actualització Semestral - Dates d’actualització: gener i juliol

Descripció Amb aquest indicador es mesura el temps mitjà de tramitació dels expedients en el procediment X

Càlcul Nombre de dies agregats de tramitacions: sumatori del nombre de dies de tramitació de tots els expedients en
el període de temps analitzat. Divisió del nombre de dies agregats entre el nombre d’expedients realitzats. Dies
de tramitació de cada expedient = x; X = Σx / núm. d’expedients tramitats

Font Unitat de prevenció de riscos

Mètode de comprovació/d’evidència Dades estadístiques de la unitat de prevenció de riscos

Grau de fiabilitat Fiabilitat total

Històrics Els darrers cinc anys

Unitat generadora Unitat de Prevenció de Riscos

Responsable Cap de la Unitat de Prevenció de Riscos

Versió 1/2010

Data 25/10/2019

• La perspectiva a la qual pertany.

• Les persones responsables de la complementació de l’indicador.

• Una descripció detallada de l’objectiu.

• La seva fórmula de càlcul.

• Les fonts de les dades i la seva qualitat.
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• Les accions que cal desenvolupar per aconseguir la complementació de
l’índex en les millors condicions possibles.

Concebre els indicadors com una eina de gestió empresarial significa atendre
també les condicions generals de treball, per tal que contribueixin a millorar el
rendiment i l’eficiència productiva, i no fixar-se simplement en els costos de la
sinistralitat laboral de l’empresa.

L’empresa és un sistema complex de diversos àmbits interrelacionats tant a escala
interna com en la seva relació amb l’exterior. Així doncs, és obvi que les activitats
preventives determinen els resultats de la sinistralitat, però també influeixen en la
mateixa política de qualitat i la política social de l’empresa.

Aquesta millora en la competitivitat de l’empresa gràcies a la gestió amb
indicadors es reflecteix en:

• La millora en la salut i la qualitat de vida dels treballadors, que comporta
un major rendiment i una major qualitat en el seu treball.

• Un entorn de treball adequat i una atenció a les persones creant un clima
de confiança que afavoreix la motivació i satisfacció dels treballadors, així
com la seva identificació amb l’empresa i els seus objectius.

• Una major inversió en la formació en PRL de les persones treballadores, que
augmenta les seves potencialitats, els prepara per al correcte desenvolupa-
ment de les seves tasques i afavoreix la seva creativitat.

• Una cultura preventiva a l’empresa millorant la imatge de l’organització,
cosa que comporta un benefici en les relacions amb proveïdors, clients i
societat en general.

En l’anàlisi econòmica de la sinistralitat laboral i altres deficiències en el treball
també s’han de tenir en compte els costos de la “no qualitat”. Actualment, les
empreses excel·lents no entenen una anàlisi de costos de prevenció que només
contempli magnituds materials, ja que no són el reflex de la situació real que es viu
a l’organització. Qüestions tan subjectives com la insatisfacció dels treballadors,
un entorn de treball no gratificant, el sofriment d’un treballador accidentat i dels
seus familiars o una mala imatge, són considerades de forma expressa.

Cal tenir en compte que el principal valor d’una empresa rau en els
seus intangibles: valor d’una marca, clients fidelitzats, prestigi, imatge
d’empresa, capacitat d’innovació, estabilitat de la plantilla gràcies a un bon
clima laboral...

Les variables d’una anàlisi econòmica es poden classificar en dos tipus:

• Variables tangibles. Són fàcils de quantificar i calcular de forma objectiva:
són els costos associats a errades, que es tradueixen normalment en despeses
(de mà d’obra, de matèria primera, de reparacions o substitucions de
material...).
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• Variables intangibles. El concepte d’intangibles es refereix a aquelles
despeses que són difícils d’identificar i que no tenen un valor comptable.
En general els intangibles es regeixen per criteris essencialment subjectius.
La importància de les variables intangibles es posa de manifest quan
s’estudien els costos econòmics de treballar sense un bon sistema de qualitat
(denominada gestió de no qualitat).

És evident que hi ha una interrelació entre els valors intangibles i tangibles: tre-
ballar bé, facilitar formació i motivar les persones (valors intangibles) repercuteix
en el benefici empresarial (valor tangible).

L’anàlisi dels intangibles requereix quantificar el que, en principi, és qualitatiu.
L’instrument més convenient és un sistema d’indicadors, desenvolupat a través
d’algun tipus numèric d’escala i que permeti –encara que sigui de forma indirecta–
quantificar altres variables connectades amb ells per tal de donar significat i poder
mesurar d’alguna manera els intangibles.

Per tant, els indicadors han de ser capaços d’aportar mesures de rendiment
relatiu als grups d’interès de l’organització, als processos interns i a les activitats
d’innovació i millora, claus tots ells per al futur de l’empresa. Els indicadors tenen
interès en tant que permetin prendre decisions i recordar que el que s’està mesurant
és realment el que es té i el que es necessita millorar.

El Model Europeu d’Excel·lència en la gestió empresarial (Model EFQM)
proposa que, per avaluar correctament un sistema, cal considerar no només els
resultats assolits, sinó també els mitjans disposats per assolir-los. Així, per valorar
l’eficàcia de l’SGPRL en l’empresa, han de considerar-se, a més dels efectes
(com ara sinistralitat, la satisfacció dels treballadors, les condicions dels llocs
de treball i els resultats de les auditories) altres aspectes relatius a les accions
que van encaminades a la seva consecució (com són la qualitat dels elements
clau d’aquest sistema preventiu, de la seva gestió i de les activitats preventives
realitzades). En aquest sentit, es planteja la interrelació de variables tangibles i
intangibles d’actuacions i resultats per poder comprovar la seva influència mútua:

• Les variables d’actuacions seran les derivades de les auditories (EFQM/a-
gents facilitadors, prevenció/SPRL), les pròpies inversions materials (in-
closa la formació i mitjans organitzatius disposats) així com un conjunt
d’indicadors socioeconòmics de diversos àmbits relacionats directament i
indirecta amb la PRL i la millora de les condicions de treball.

• Les variables de resultats seran també les derivades de les auditories, els
beneficis materials generats, els èxits en salut i condicions de treball, i
l’evolució dels indicadors socioeconòmics.

Exemple d’elaboració d’indicadors segons el Sistema Català d’Informació en
Seguretat i Salut Laboral

El conjunt d’indicadors d’aquest sistema es divideix en les següents vuit seccions (vegeu
la figura 1.11):

• Aspectes socioeconòmics
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• Situació professional

• Pràctiques de gestió laboral

• Condicions de treball - Factors de risc

• Gestió de la prevenció

• Activitats preventives

• Vigilància per part de l’Administració

• Efectes de l’exposició laboral

Figura 1.11. Sistema d’indicadors

Podeu trobar la definició de l’indicador i la fórmula utilitzada per al seu càlcul a la pàgina
web següent: tinyurl.com/thmswrr.

Finalment, tot SGPRL necessita eines de diagnosi i representació per aconseguir
desenvolupar una gestió de qualitat i de millora contínua. Les eines més conegudes
són:

• Anàlisi DAFO

• Diagrama d’Ishikawa o “d’espina de peix”

• Estratificació

• Diagrama de Pareto
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L’anàlisi DAFO també es
coneguda per les sigles

DOFA o FODA. La versió
anglesa és SWOT

(strengths, weaknesses,
opportunities & threats).

• Diagrama de dispersió/correlació

• Gràfic de control

• Diagrama de Gantt

• Histograma

• Benchmarking

Anàlisi DAFO

L’anàlisi DAFO (acrònim format pels mots debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats) és una de les tècniques de diagnosi més usades en qualsevol empresa
o organització com a eina de gestió. Consisteix en una anàlisi que pretén identificar
els factors interns (fortaleses i debilitats) d’una organització i també els factors
externs (oportunitats i amenaces) als quals està sotmesa. La interacció entre
aquests factors condiciona tant la situació present d’una organització com el seu
desenvolupament futur. L’anàlisi ens ajuda a afegir valor al nostre producte o
servei i a augmentar la seva rendibilitat o qualitat, mitjançant la distinció de (vegeu
la figura 1.12):

• Les debilitats o punts febles: factors interns que poden limitar la bona
marxa i la capacitat d’actuar o aconseguir millorar els resultats.

• Les amenaces: aquells factors de l’entorn que poden afectar la bona marxa
o incrementar els riscos als quals s’està exposat.

• Les fortaleses o punts forts: factors interns que poden facilitar l’obtenció
de bons resultats o convertir-se en un avantatge.

• Les oportunitats: factors de l’entorn que poden representar una avantatge
o una possibilitat perquè millori el funcionament, els resultats o serveis.

Figura 1.12. Matriu DAFO
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L’anàlisi DAFO és considerada l’eina estratègica per excel·lència i és la més
utilitzada per conèixer la situació real en què es troba una organització.

L’objectiu de l’anàlisi DAFO és determinar els avantatges competitius de l’orga-
nització sota l’anàlisi i l’estratègia genèrica per aplicar que més convingui, en
funció de les característiques pròpies i del seu entorn immediat. A grans trets,
consta de tres passos:

1. Reflexió estratègica, on es detecten, per diverses vies, les fortaleses i
debilitats pròpies així com també les amenaces i oportunitats que venen de
l’exterior. Normalment, no es passa de deu ítems en cada llista (de vegades
no s’arriba a aquesta xifra).

2. Anàlisi estratègica, consistent a desenvolupar la matriu DAFO i, a partir
de la seva anàlisi extreure’n les interaccions principals en els creuaments
plantejats.

3. Formulació estratègica, on es decideixen les estratègies i accions a imple-
mentar que han de portar a una millora de l’organització.

Bàsicament, i a grans trets, amb la formulació estratègica el que es pretén és
respondre a:

• Com podem explotar cada fortalesa?

• Com podem aprofitar cada oportunitat?

• Com podem aturar cada debilitat?

• Com ens podem defensar d’una amenaça?

També es pot expressar amb la matriu CAME; les seves sigles signifiquen:

• C - Corregir debilitats

• A - Afrontar amenaces

• M - Mantenir fortaleses

• E - Explotar oportunitats

Diagrama d’Ishikawa o "d’espina de peix"

És la representació gràfica, ordenada i sistemàtica que mostra la relació entre un
problema i les seves causes, i es denomina diagrama d’Ishikawa (pel seu creador,
el professor Ishikawa, pioner dels primers grups de qualitat) o “d’espina de peix”
(per la seva forma). Es tracta d’una eina molt utilitzada pels equips de millora tot
i que també es fa servir en les investigacions d’accidents laborals (vegeu la figura
1.13).
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Figura 1.13. Diagrama d’espina de peix

Estratificació

L’estratificació és una tècnica utilitzada en combinació amb altres eines d’anàlisi
de dades en sistemes de qualitat. Quan diverses dades de fonts o categories
diverses estan agrupades, sovint resulta difícil interpretar-ne el significat. Aquesta
eina permet aïllar la causa d’un problema identificant el grau d’influència de
certs factors en el resultat d’un procés. Separa les dades en estrats, per tal de
poder distingir els patrons de distribució de dos o més grups.

Exemple d’anàlisi estratificada d’un problema de puntualitat

Suposem que en una fàbrica s’analitza un problema de puntualitat. Les dades inicials es
podrien presentar mitjançant una llista com la de la taula següent sobre la puntualitat d’uns
empleats (vegeu la figura 1.14).

Figura 1.14. Recollida de dades estratificades

En analitzar-la, s’observa que l’empleat Carles destaca per la seva mitjana de 5,1 minuts
de retard diari, seguit per l’empleat Pep, amb 3,6. La impuntualitat sembla estar localitzada
en aquestes dues persones. Com a primer pas s’han organitzat les dades conforme a un
primer criteri però podrien ser organitzades a continuació també amb un segon criteri. En el
nostre cas, un cop detectat el fenomen d’impuntualitat destacada en dues persones (primer
criteri), es podria organitzar la taula comparant la mitjana de retards per dia de la setmana
de totes les persones (segon criteri), amb la finalitat de buscar algun patró de conducta
(vegeu la figura 1.15).
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Figura 1.15. Interpretació de dades
estratificades

L’estratificació del problema ens indica que els dimarts hi ha un altre patró en els
retards repetitius de tots els treballadors; a més dels retards de Carles i Pep, la mitjana
d’impuntualitat de totes les persones s’incrementa els dimarts gairebé al doble. És probable
que siguin dos fenòmens separats, però si no s’hagués analitzat el conjunt de dades des
de dos angles diferents, no s’hauria detectat aquesta dualitat.

L’estratificació és un instrument que s’aplica en problemes, especialment en
aquells que són complexos, que tenen moltes causes que es relacionen les unes
amb les altres. S’utilitza en la solució de problemes de qualitat per separar els
factors tècnics com: materials, maquinària i equip, àrees de gestió, temps, entorn
i localització geogràfica, entre d’altres.

L’avantatge de l’estratificació és mostrar gràficament la distribució de les dades
que procedeixen de fonts o condicions diferents, com per exemple:

• Analitzar les dades que provenen de diverses fonts o condicions, com ara
els torns, dies de la setmana, els proveïdors, diferents unitats organitzatives
o grups de població.

• Classificar les dades disponibles per grups amb característiques similars.

Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto és una tècnica de representació gràfica que classifica les
causes d’un problema per la seva importància, en funció de la seva freqüència
o el seu cost. És útil per identificar els factors més influents d’una determinada
situació i assenyalar la importància relativa de les diferents causes. Així, es poden
determinar les causes més freqüents que originen el problema estudiat i donar més
o menys importància a l’hora de decidir sobre quins aspectes cal treballar.

El diagrama de Pareto, que rep el nom de qui va formular aquesta llei per primera
vegada, també es coneix com la llei 80-20, o la regla A-B-C. És un instrument
que serveix per determinar prioritats basat en una llei empírica que diu que
normalment el 20% de les causes genera el 80% dels efectes. Per tant, es poden
obtenir els màxims resultats en el mínim de temps si se centra en aquest 20% de
les causes. Es tracta d’una eina molt utilitzada pels equips de millora.

El Diagrama de Pareto és un pas complementari de l’estratificació i l’avantatge
addicional que presenta és que permet avaluar els resultats de les accions inici-
ades. La simple inspecció del diagrama, abans i després d’haver actuat, indica
l’efectivitat dels responsables i la transcendència dels recursos utilitzats (vegeu la
figura 1.16).
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Figura 1.16. Diagrama de Pareto

Diagrama de dispersió/correlació

El diagrama de dispersió/correlació és una tècnica que intenta posar de manifest
la relació existent entre dues variables característiques; en funció dels valors
obtinguts en modificar-les. Se sol utilitzar per comprovar la relació entre aquestes
dues variables, que poden ser causa i efecte. La correlació pot ser positiva o
negativa, depenent del signe del resultat:

• Una correlació positiva implica que a mesura que una variable disminueix
o augmenta, l’altra simultàniament reacciona de manera similar

• Una correlació negativa implica que a mesura que una variable disminueix
o augmenta, l’altra simultàniament reacciona de forma contrària.

Es representa mitjançant un gràfic de dos eixos on se situen els valors de cadascuna
de les variables que s’han d’analitzar. S’obté un núvol de punts que permetrà saber
si existeix o no relació entre les variables (vegeu la figura 1.17).

Figura 1.17. Diagrama de dispersió

Gràfic de control

El gràfic de control s’utilitza per analitzar, supervisar i controlar l’estabilitat
del procés, mitjançant el seguiment dels valors de les característiques i la seva



Gestió de la prevenció 43 Sistemes de gestió normalitzats

Un cronograma consisteix
en una llista de tots els
elements terminals d’un
projecte amb les seves
dates previstes d’inici i final.

variabilitat. A partir de les dades, es calculen uns límits de control superior (LCS)
i inferior (LCI), entre els quals varia la major part de valors de la variable a
controlar.

Serveix per observar l’evolució del procés, determinant si les variacions possi-
bles són de tipus puntual o si representen un fenomen continu. Són útils per al
control estadístic del procés, per analitzar la variabilitat dels processos, ajudant a
identificar les causes de variació o desviació (vegeu la figura 1.18).

Figura 1.18. Exemple de gràfic de control d’un procés determinat

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt és una tècnica de planificació del treball en la qual es
representen totes les accions a realitzar en el temps previst; a la manera d’un
cronograma (vegeu la figura 1.19).

Figura 1.19. Diagrama de Gantt (relació tasques-temps)

Permet fer el seguiment de com avança el treball i com es van assolint els objectius
determinats. Els passos recomanats per dibuixar un diagrama de Gantt són:

1. Identificar les activitats que s’han de realitzar.

2. Identificar les relacions de successió que hi ha entre les activitats.

3. Determinar el temps de cadascuna de les activitats.
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4. Construir un quadre de doble entrada:

• Columnes: temps (d’esquerra a dreta).

• Files: activitats (seguint l’ordre marcat per les relacions de successió).

5. Situar les activitats en el temps: amb les dates previstes d’inici i final.

Histograma

L’histograma és una tècnica de representació gràfica de dades que en mostren la
variabilitat. Permet mostrar quin tipus de distribució presenten les dades a través
d’un diagrama de barres. En el diagrama apareix la freqüència a l’eix vertical i a
l’eix horitzontal, el rang de valors que pren la variable analitzada. Són útils per
comprovar l’efectivitat de canvis introduïts, comparant l’evolució temporal i
verificant les especificacions dels límits establerts (vegeu la figura 1.20).

Figura 1.20. Diferents distribucions d’histogrames

Altres formes de representar gràficament les dades

Les representacions gràfiques de dades serveixen perquè amb un cop d’ull s’obtingui la
màxima informació en el mesurament de les dades. Poden representar l’evolució d’un
indicador, la representació de les freqüències de la causa d’un problema i, en general,
qualsevol presentació de dades. Vegeu els exemples de la figura 1.21 i la figura 1.22:

Figura 1.21. Corbes per representar evolucions
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Figura 1.22. Pastissos per representar percentatges

’Benchmarking’

El benchmarking consisteix a comparar els propis processos/activitats amb els
d’altres organitzacions que són reconegudes com les que ho fan millor per
aplicar-les a la pròpia organització amb les característiques i condicionants propis
d’aquesta. Per tant, no significa senzillament “copiar”, sinó observar el que ja ha
funcionat i reflexionar i analitzar per veure com aplicar-ho a la pròpia empresa
amb les seves circumstàncies concretes. Alhora, el benchmarking no és un procés
que es faci una vegada i després s’oblidi, sinó que és un procés continu i constant
(vegeu la figura 1.23).

La filosofia del benchmarking es basa en l’aprenentatge del que fan els
altres. Consisteix a comparar els propis productes, processos i/o activitats
amb els d’altres organitzacions, que són reconegudes com les que ho fan
millor, per aplicar-les a la pròpia organització. La seva idea bàsica és: “no
cal invertir en inventar el que ja està inventat”.

Figura 1.23. Procés de ’benchmarking’

Hi ha quatre tipus diferents de benchmarking:

• Competitiu: analitzar la mateixa funció/procés/activitat en una altra empre-
sa de la competència (per exemple: veure com altres organitzen les activitats
de promoció, difusió i informació a l’entorn del producte o empresa).
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• Funcional: comparar la mateixa funció/procés/activitat amb una altra orga-
nització que no sigui una empresa del mateix sector i, per tant, no representi
competència.

• Intern: es porta a terme dins de la mateixa empresa. Es tracta de cercar i
comparar amb la millor pràctica dins de la mateixa institució. S’acostuma a
dur a terme en empreses grans que tenen diferents departaments i es tracta
d’identificar una àrea que sigui un exemple a seguir pels seus bons resultats
i exportar la pràctica a altres seccions.

• Genèric: quan es realitza un benchmarking competitiu, funcional i intern
de manera simultània.

Xerox Corporation, els pioners del ’benchmarking’

La companyia Xerox Corporation va ser la primera empresa a utilitzar el benchmarking. A
principi dels anys vuitanta, empreses com Minolta, Ricoh o Cànon entre altres, van irrompre
en el mercat nord-americà de les fotocòpies i de la gestió de la impressió amb preus de
venda al públic que eren molt més econòmics que els propis costos de producció de Xerox.
El problema era evident.

Per resoldre aquesta situació Xerox va decidir analitzar mètodes, processos, materials i
productes de la seva afiliada japonesa Fuji - Xerox. El resultat va indicar que hi havia un
gran retard en totes les àrees estudiades. Xerox va poder reaccionar ràpid, marcant nous
objectius i indicadors de gestió per fer el seguiment adequat. En els següents anys Xerox
va adoptar el benchmarking com a estratègia de millora contínua.

1.2 Cicle d’actuació i eficàcia: el cercle de millora contínua

El cercle de millora contínua és conegut per les seves sigles en anglès PDCA, que
corresponen a les diferents etapes de cicle o espiral de millora contínua següents:

• Planificar (plan)

• Desenvolupar (do)

• Comprovar (check) i

• Actuar (act).

Cercle de planificació. La
metodologia Plan-Do-Check-Act té
com a objectiu eliminar els errors i

incrementar la productivitat i la
qualitat del servei, mitjançant una

millora contínua.

També es coneix com a cercle de Shewhart o bé com a cercle de Deming, ja que les
primeres formulacions es deuen a aquests teòrics. En qualsevol cas, es basen en
la premissa que la millora de la qualitat porta a la reducció dels costos i, per tant,
a una major eficiència. Les repeticions i revisions provocades per les queixes dels
clients provoquen grans costos productius i pèrdues de temps en tots els processos
de l’organització.

La idea és que revisant una i altra vegada els processos, poden eliminar-se els
errors i d’aquesta manera evitar la fabricació de productes defectuosos o bé
esmenar els més greus. Com a conseqüència, els materials i les màquines del



Gestió de la prevenció 47 Sistemes de gestió normalitzats

sistema productiu s’utilitzen millor, la satisfacció dels clients s’incrementa i els
costos de personal es redueixen. Aquesta millora de la qualitat comporta en
definitiva una major productivitat i, per tant, un augment de les xifres de negoci.

D’aquí també sorgeix la metodologia PFVA, és a dir: planificar, fer, verificar i
actuar. En prevenció de riscos, aquesta metodologia es tradueix com:

• Planificar: establir els objectius i processos necessaris per aconseguir
resultats d’acord amb la política de seguretat i salut de l’organització.

• Fer: implementar els processos planificats.

• Verificar: realitzar el seguiment i el mesurament dels processos pel que fa
a la política de seguretat i salut en el treball, els objectius, les metes i els
requisits legals i altres requisits, i informar–ne i documentar els resultats.

• Actuar: prendre accions per millorar contínuament la resposta de l’SGPRL
(SGSST).

1.2.1 Qualitat i prevenció

Els plantejaments de la qualitat i la prevenció tenen molts elements coincidents:
no hi pot haver qualitat sense seguretat i salut en els processos productius ni hi
pot haver qualitat final en el producte que s’ofereix al client, sense que el sistema
incorpori els elements de seguretat. Per tant, alguns dels principis comuns en els
dos sistemes són els següents:

• La prevenció, com la qualitat, comença per la direcció de l’empresa/orga-
nització. Si la direcció està compromesa, no només amb paraules sinó amb
fets, s’aconseguirà dur a terme una bona política de prevenció de riscos, que
serà eficient. La clau de l’eficàcia és el compromís de cada nivell jeràrquic
amb els seus objectius i responsabilitats fixats en aquesta matèria.

• La prevenció, com la qualitat, és un projecte permanent. Els objectius
no poden ser estàtics ni immutables. Davant la dinàmica del mercat i de
l’aparició de noves situacions, el sistema ha d’estar immers en un procés
d’innovació i millora contínua.

• La prevenció, com la qualitat, és proactiva més que no pas reactiva, és a dir,
s’ha de basar en l’actuació a priori i no en l’acció reparadora. És important
actuar abans que apareguin els problemes i accidents, en lloc de controlar els
seus resultats (tot i que òbviament aquests han de ser considerats). L’eficàcia
s’ha de mesurar no només pels resultats aconseguits, sinó també per les
actuacions desenvolupades per aconseguir-los.

Proactivitat i reactivitat

Ser proactiu significa no esperar que les coses sorgeixin per reaccionar-hi. És ser capaç
de prendre la iniciativa davant de les dificultats. Això vol dir que l’actitud bàsica és la de
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proposar solucions i prendre responsabilitats enfront de les situacions, sense la necessitat
o l’obligació immediata de fer-ho. S’enfoca a l’acció, per tal de superar problemes, que en
realitat són plantejats com a desafiaments. La prevenció de riscos és una tècnica proactiva,
ja que s’avança als esdeveniments per evitar-los.

Al seu torn, la persona reactiva és aquella que es limita a reaccionar només quan es veu
obligada o pressionada a fer-ho. No actua, si no hi ha necessitat d’actuar. No proposa, si
alguna cosa no ho obliga. No intenta anar més enllà, sinó que només respon en cas que
hi hagi un estímul que l’inciti a fer-ho. La medicina curativa és una tècnica reactiva, ja que
actua a posteriori: quan s’ha produït un mal, es necessiten mitjans per pal·liar els dolors.

• La prevenció, com la qualitat, ha d’aplicar-se en totes les fases del cicle de
vida dels productes/serveis i en totes les etapes dels processos productius/
de servei. Cal prevenir errades tant en les condicions normals de treball
com en situacions anòmales que puguin esdevenir-se.

• La prevenció, com la qualitat, és mesurable. Només es pot ser eficaç si
es pot mesurar i avaluar la situació en què s’està i com s’evoluciona. En
ambdues àrees, les tècniques d’avaluació són similars i, fins i tot, algunes
són idèntiques.

• La prevenció, com la qualitat, és tasca de tots. Només amb la seva integració
real en l’estructura de l’empresa seran assolibles totes dues.

• La prevenció, com la qualitat, s’aconsegueix mitjançant la formació. La for-
mació ajuda a aconseguir aptituds i actituds que garanteixin comportaments
segurs i acceptables per al sistema.

A més, tant en prevenció com en qualitat és important també mesurar els costos
econòmics. Les mancances, tant en qualitat com en prevenció, representen costos
considerables, que generalment són desconeguts per estar ocults, és a dir, no
explicitats dins de la comptabilitat de l’empresa. Alguns costos econòmics ocults
derivats dels accidents i incidents de treball que s’han de controlar són, entre
d’altres:

• Temps perdut pel personal.

• Danys materials en instal·lacions, equips o productes.

• Interferències en la producció.

• Despeses fixes no compensables (energia i serveis, entre d’altres).

• Conflictes laborals.

• Pèrdua d’imatge interna i externa,

Parlar de costos ocults en l’àmbit de la PRL, sovint és parlar de costos de la
no prevenció.
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1.2.2 Seguiment i verificació de les mesures implementades

Actualment, les empreses que es consideren competitives ja tenen instaurat un
sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. Des de l’entrada en vigor de la
LPRL i les seves successives modificacions i adaptacions, ningú no s’estranya de
l’obligatorietat d’implantar i desenvolupar un pla de prevenció per a les empreses
de nova creació. La prevenció ha deixat de ser un tema desconegut en el nostre
país per a ser una variable més de les organitzacions.

Tot això, però, no implica que el seguiment de les actuacions en matèria de PRL
sigui ideal. Ben al contrari, encara a hores d’ara moltes empreses consideren el
tema de la prevenció com un requisit burocràtic i documental més que exigeixen
les administracions públiques.

Davant d’aquestes crítiques, a l’hora de planificar amb probabilitats d’èxit la
política preventiva s’haurien de tenir presents uns principis clau en política
empresarial, que no sempre són plenament assumits pel teixit empresarial del
nostre país:

1. La prevenció ha de constituir un procés de millora contínua i una voluntat
d’acció permanent per millorar els nivells ja existents. És a dir, l’empresa
no ha de conformar-se amb aconseguir determinats objectius o nivells
preventius, sinó que ha de millorar-los constantment.

2. L’activitat preventiva ha d’estar integrada en el conjunt de les activitats, tant
en els processos tècnics, en l’organització del treball i també en tots els
nivells de la línia jeràrquica de l’empresa. Això implica conseqüentment
que en totes les activitats que porta a terme una empresa, i no només les
activitats de producció, s’ha de tenir incorporada la prevenció de riscos.

3. Per tant, l’empresa ha de tenir definides les funcions i les responsabilitats
en matèria de prevenció de riscos de tots els empleats, independentment de
quin sigui el seu nivell jeràrquic.

4. S’ha de garantir la informació, formació i participació de tot el personal
en l’activitat preventiva. Aquestes actuacions, a més de ser obligatòries,
són una peça clau en la correcta implantació de la política preventiva. Les
persones treballadores han de conèixer el perquè i quins són els objectius
de la política preventiva i han d’amarar-se dels seus principis, no només per
aplicar-la correctament, sinó també per poder fer aportacions que millorin
l’SGPRL.

Com a conseqüència de tot això, aquest desenvolupament de les activitats preventi-
ves hauria de quedar reflectit en un registre documental que faciliti la implantació
d’aquestes mesures i el seu seguiment i verificació.
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Podreu ampliar informació
sobre aquest punt a
l’apartat “Auditories”

d’aquesta unitat.

Implicació de la direcció de l’empresa

La política planificada no ha de quedar en una mera declaració de principis i
l’interès s’ha de demostrar amb fets fefaents, que evidenciïn, de forma continuada,
la importància que la direcció de l’empresa dona a la prevenció. Per tal que
aquestes polítiques puguin ser ben implantades i donar els seus fruits, es recullen,
a tall d’exemple, algunes possibles actuacions que pot dur a terme la direcció de
l’empresa:

• Visitar habitualment els llocs de treball, comunicar-se amb les persones que
hi treballen i generar confiança.

• Comprovar la inexistència de deficiències que es puguin resoldre.

• Observar com es desenvolupen tasques que puguin resultar crítiques per les
seves conseqüències.

• Introduir de forma habitual en l’ordre del dia de les reunions, el tema de
PRL de forma específica.

• Interessar-se per conèixer les causes dels accidents laborals esdevinguts i
com han estat eliminades; també amb els incidents blancs o accidents sense
conseqüències.

• Promoure campanyes periòdiques per mantenir viu l’interès per la PRL i
alhora centrar els esforços col·lectius sobre aspectes concrets de la planifi-
cació.

• Donar exemple sempre, utilitzant per exemple els EPI corresponents quan
s’accedeixi a àmbits de treball en què són obligatoris i respectant les normes
de prevenció existents.

Es tracta, en definitiva, d’assumir un lideratge participatiu, posant especial
atenció en les opinions dels membres de l’organització, per generar la confiança
necessària per tal que aquests aportin suggeriments que puguin ser incorporats al
sistema preventiu (vegeu la figura 1.24).

Conseqüentment, aquest compromís de verificació i revisió implica una auditoria
de prevenció de riscos; és a dir, una auditoria de les activitats previstes en el pla
preventiu i també dels diferents elements del sistema, que tanqui el cercle per a
la seva millora contínua. Aquesta avaluació ha de permetre examinar de forma
sistemàtica, documentada i objectiva tots els components de l’SGPRL (SGSST)
en el treball, comprovant-ne la seva implantació adequada.
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Figura 1.24. Planificació de l’activitat preventiva

1.3 Organismes de normalització i normes de qualitat

El concepte de qualitat total prové d’una filosofia empresarial nascuda al Japó
i que, alhora, parteix del concepte de qualitat de producte, entenent com a tal
el compliment d’unes especificacions determinades. Aquest concepte ha anat
evolucionant cap a conceptes més amplis i no està tan enfocat només al producte
sinó a la qualitat de tota l’organització. No obstant això, aquesta filosofia necessita
ser materialitzada o visibilitzada d’alguna manera. Per això, han anat sorgint
diferents models de gestió de qualitat o de normalització de la gestió de qualitat,
amb els seus àmbits d’aplicació corresponents (vegeu lataula 1.7).

Taula 1.7. Àmbit d’aplicació de les normes de qualitat

ÀMBIT ORGANISME DE
NORMALITZACIÓ

CODI DE LA NORMA

Internacional ISO / CEI ISO

Europeu CEN / CENELEC / ETSI EN

Nacional (Espanya) AENOR UNE

A Europa es va veure la utilitat de crear alguna mena d’entitat similar a les que
existien al Japó i als Estats Units (Premi Deming i Malcolm Baldrige Award,
respectivament) que vetllés per la qualitat; però dintre del marc europeu i adaptat
a la cultura, a la manera de fer i les directives de la Unió Europea. Així,
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el 1988 es fa fundar la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat
(European Foundation for Quality Management, o l’EFQM), amb els seus models
de normalització i els seus premis corresponents.

Com a definició general, normalització és adaptar-se a una norma o regla
que ha de ser respectada i que permet ajustar certes conductes o activitats a
uns paràmetres i criteris donats.

Les normes tècniques emeses per organismes de normalització són, per definició,
voluntàries. Tot i així, de vegades, les administracions poden exigir el seu
compliment mitjançant la seva incorporació parcial o total en una llei, decret o
reglament. També poden utilitzar-los en els plecs de prescripcions tècniques per a
contractes públics. D’altra banda, és freqüent que moltes empreses privades facin
referència a aquests documents en els seus requisits contractuals.

No hi ha un model únic per desenvolupar i implantar un sistema de gestió de
la seguretat i salut en el treball. Cada organització ha de personalitzar el seu
propi model i cal tenir en compte que no hi ha solucions estàndard, només pautes
que poden ser comunes. Entre els organismes i sistemes més utilitzats per les
empreses d’arreu del món, destaquen:

• Les normes ISO

• Les normes europees EN

• Les normes UNE

Les normes ISO prenen les seves sigles de l’Organització Internacional per a
l’Estandardització (en anglès, International Organization for Standardization).
Es tracta d’una organització privada, independent, no governamental, els membres
dels quals són diversos organismes de normalització de 163 països. És el major
desenvolupador mundial d’estàndards internacionals voluntaris i facilita el comerç
mundial en proporcionar normes comunes entre les nacions. Hi ha publicades
prop de vint mil normes que abasten des de l’agricultura, productes manufacturats,
la tecnologia fins a la seguretat alimentària i la cura de la salut.

Un estàndard ISO proporciona requisits, especificacions, directrius i característi-
ques que es poden utilitzar per assegurar que els materials, productes, processos i
serveis són adequats. Les normes ISO també serveixen per protegir els consumi-
dors i els usuaris finals de productes i serveis, ja que garanteixen que els productes
certificats compleixen amb els estàndards establerts a escala internacional i per
tant que els productes i serveis són segurs, fiables i de bona qualitat.

Logotip de la norma de l’Organització
Internacional per a l’Estandardització

(ISO)

Per la seva banda, una norma europea EN és una norma tècnica d’estandardit-
zació d’una activitat econòmica vigent a la Unió Europea (UE). Són ratificades
per un dels tres comitès que tenen competències: el Comitè Europeu de Normalit-
zació (CEN), el Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica (CENELEC) i
l’Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions (ETSI).

Logotip del Comitè Europeu de
Normalització (CEN)
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Un tema diferent a l’estandardització és el marcatge CE, que no és un
distintiu de qualitat. De forma general es pot dir que el marcatge CE és el
passaport dels productes que garanteixen la seva lliure circulació a l’Espai
Econòmic Europeu (EEE). El marcatge significa que els productes venuts
a l’Espai Econòmic Europeu han estat avaluats per satisfer requisits de
seguretat, sanitat i protecció del medi ambient. Això també és vàlid per als
productes fabricats fora de l’EEE que es comercialitzin dins d’aquest espai.

Finalment, les normes UNE pertanyen a l’Associació Espanyola de Normalització
i Certificació (AENOR), que es va constituir el 1986, coincidint amb la incorpora-
ció d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. L’obertura de fronteres supo-
sava al mateix temps una gran oportunitat i un gran desafiament per als productes
espanyols. Amb la finalitat d’elaborar estàndards de qualitat, va néixer l’UNE,
sigles d’“Una Norma Española”. El 2017, les dues funcions de normalització i
certificació se separen i AENOR es divideix en dues organitzacions:

• Per un costat, l’Associació Espanyola de Normalització, entitat legalment
responsable del desenvolupament de la normalització a Espanya.

• Per l’altre, AENOR com a entitat mercantil que treballa en els àmbits de
l’avaluació de la conformitat, la formació i les vendes de publicacions.

Logotip d’AENOR, l’Associació
Espanyola de Normalització i
Certificació.

En el cas d’adopció de normes europees o internacionals, s’afegeix el prefix UNE
a la codificació. Per exemple, la norma UNE EN ISO 216 especifica l’estàndard
tècnic de mides de paper utilitzat avui en dia arreu: és l’estàndard que defineix la
coneguda mida de paper A4 d’ús quotidià a qualsevol impressora del món.

1.3.1 Requisits del sistema de gestió de qualitat ISO 9001

Un grup de normes molt populars són les normes de la família ISO 9000,
sobre el Sistema de Gestió de Qualitat que contenen alguns dels estàndards més
coneguts de l’ISO. Les normes ISO 9000 proporcionen orientació i eines per a
empreses i organitzacions que vulguin garantir tant que els seus productes i serveis
compleixen amb els requisits que demana el client, com que el compromís de
l’organització envers la qualitat es manté i millora constantment.

Algunes normes de la família ISO 9000

• ISO 9001:2015 – Requisits.

• ISO 9000:2015 – Fonaments i vocabulari.

• ISO 9004:2009 – Directrius per a la millora contínua de la implantació del sistema de gestió i
qualitat.

• ISO 19011:2011 – Guia sobre auditories internes i externes.
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A la figura 1.25 podeu veure els principis de l’ISO 9001:2015. I a la taula 1.8
podeu veure els canvis més significatius entre la versió del 2008 i la nova versió
del 2015, on es passa de vuit a set paràmetres normatius.

Figura 1.25. Requisits de la norma ISO
9001:2015

Taula 1.8. Diferències entre l’ISO 9001 de 2008 i la de 2015

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

Orientació al client Orientació al client

Lideratge Lideratge

Participació del personal Participació del personal

Enfocament basat en processos Enfocament basat en processos

Enfocament de sistema per a la gestió -

Millora contínua Millora (en sentit més extens)

Enfocament basat en fets per a la presa de decisions Presa de decisions basat en les proves

Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor Gestió de les relacions

ISO 9000: documentació i registre

Com qualsevol sistema de gestió, la norma ISO 9000 és un sistema que ajuda a
documentar tot el que es fa a l’empresa. Per això, és important conèixer, d’una
banda, el tipus de documentació necessària i, de l’altra, com mantenir el control
d’aquesta documentació i registre.

Llavors, què exigeix la norma ISO 9000 referent a la documentació? Doncs,
preparar la documentació del sistema de gestió de la qualitat; això implica:

• Establir la política de la qualitat i els objectius de la qualitat.

• Redactar i mantenir actualitzat el manual de la qualitat.

• El mapa de processos (esquema on s’identifiquen els processos).

• Incloure els procediments de la qualitat.
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• Redactar i mantenir actualitzats els procediments definits per l’organització.

• Redactar i mantenir actualitzats els documents necessaris per assegurar la
planificació, execució i control dels processos.

• Instaurar els registres necessaris per tal d’avaluar tots els processos de
l’empresa.

I què exigeix la norma ISO 9000 referent al control de documents i registres?
Doncs, redactar un procediment per al control dels documents i per al control dels
registres de la qualitat i implantar-lo; això implica:

• Identificar, revisar, actualitzar i aprovar els documents.

• Identificar l’estat de revisió dels documents i controlar els canvis.

• Facilitar les versions vigents dels documents als llocs de treball.

• Identificar i controlar els documents d’origen extern.

• Establir com cal identificar, recollir, codificar, arxivar, recuperar, protegir,
mantenir i destruir els registres de la qualitat.

1.3.2 El sistema de gestió de seguretat i salut en el treball ISO 45001
(OHSAS 18001 renovada)

El sistema OHSAS 18001 (de les sigles en anglès Occupational Health and Safety
Assessment Series, és a dir ‘sistemes de gestió de seguretat i salut ocupacional’)
patrocinat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) va ser dissenyat per
a tots els contextos culturals i socials.

Durant molts anys es va mostrar adequat per implementar un sistema en el
qual cada empresa gestionés adequadament la salut i seguretat de les persones
treballadores, identificant els riscos per a la salut, i reduint així la potencialitat
dels accidents, cosa que permetia incrementar la productivitat.

Tot i la importància que el compliment de la legislació sobre prevenció de riscos
laborals té als països europeus, aquest sistema de gestió no es volia quedar en
el mer compliment d’aquesta legislació i unificava molts criteris sota aquest
estàndard.

Paral·lelament, a mesura que l’àmbit d’acció de les normes ISO ha anat creixent
en el món i ha augmentat el nombre d’organitzacions que utilitzen els diversos
sistemes de gestió ISO, s’ha incrementat l’interès en la creació d’un estàndard
sobre seguretat i salut en el treball sota el paraigua ISO. Una norma ISO, específica
sobre aquest àmbit de salut, hauria de facilitar-ne en gran mesura la integració amb
la resta del sistema de gestió.

L’aparició de la norma ISO 45001 també va ser promoguda per una sèrie de
crítiques al model ISO, respecte a temes de seguretat i salut. Els reiterats
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intents d’incorporar una regulació sobre seguretat i salut dins les normes ISO
han estat molt criticats per organitzacions internacionals, estats, associacions
d’empresaris i sindicats, entre d’altres, pels següents motius:

1. L’ISO és una organització que té com a finalitat afavorir el comerç mundial
en facilitar normes comunes entre les nacions. No és, per tant, cap organit-
zació experta en seguretat i salut en el treball i entre els seus compromisos
de funcionament no hi ha el d’escoltar aquells que sí que la tenen.

2. A Europa el treball conjunt de diàleg entre associacions empresarials i
sindicats al llarg del temps ha estat un factor clau per tal de reduir la
sinistralitat laboral. En les normes ISO no es contempla cap altra veu que
la de la direcció de l’empresa.

3. En els sistemes de gestió ISO s’estableix la importància dels consumidors
com a clients o destinataris finals del producte i/o servei, però mai no
permeten la participació ni de les persones treballadores ni dels seus
representants.

4. Segons les normes ISO, la direcció de l’empresa té un control absolut dels
processos però en cap moment es reconeix cap responsabilitat en la gestió
de la salut i seguretat. Aquest és un enfocament que no coincideix ni amb
les lleis modernes dels estats sobre PRL, ni amb tot el conjunt de pràctiques
acceptades i eficaces de gestió de la seguretat i la salut en el treball. Els
estàndards ISO no tenen en compte les normes internacionals ni tampoc
les lleis nacionals i en matèria de seguretat i salut hi ha moltes normes que
s’han de respectar.

5. Hi ha un consens internacional que en matèria de seguretat i salut les
persones treballadores són la principal part interessada. En les redaccions
d’estàndards ISO en els quals intervenen elements de seguretat en els
processos treball, aquestes són gairebé invisibles.

6. Manca en les normatives ISO qualsevol tipus de menció sobre la responsabi-
litat primordial reconeguda internacionalment i consagrada legalment que
és l’empresari qui ha de proporcionar seguretat en el lloc de treball.

7. L’ISO promociona un enfocament de salut i seguretat basat en el comporta-
ment que no resol els problemes de PRL, més aviat els amaga, ja que amb
la remissió als comportaments es culpabilitza la persona treballadora; s’ha
de fer una gestió responsable i extensa de la salut en el treball.

8. Les normes ISO estan protegides per drets d’autor i s’ha de pagar per poder-
hi tenir accés.

Finalment, al 2013 es va arribar a un acord pel qual es va establir que la norma
que l’ISO elaborés incorporaria els estàndards OHSAS en la seva regulació i en
cap cas anirien contra el principi general internacionalment acceptat que són els
ocupadors els que han de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores.

D’aquesta manera, la gradual implantació de la norma ISO 45001, a partir de
març de 2018, està sent un mitjà d’homogeneïtzar a escala mundial els criteris en
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matèria de seguretat i salut en el treball. A més, en molts països europeus, com ara
Espanya, on hi ha important legislació en la matèria, la implantació d’un sistema
de gestió pot contribuir al compliment efectiu d’aquestes normes de seguretat i
salut en les empreses.

Exemple d’aplicació de la norma ISO 45001: 2018

El següent vídeo sobre la norma ISO 45001: 2018, ha estat realitzat per Virtual Training
Lteam, amb la finalitat de descriure els requisits sobre el Sistema de Gestió de la Seguretat
i Salut en el Treball, exigits a les organitzacions segons l’estructura de les normes ISO.

https://www.youtube.com/embed/JWjnou76O6I?controls=1

Si ens centrem en el termini per a empreses que ja disposen de certificació en
seguretat i salut en el treball (a Espanya, sota l’especificació OHSAS 18001),
l’aprovació del nou estàndard ISO 45001 el mes de març de 2018 suposa un
termini de migració de tres anys des de la publicació de la norma per a totes les
organitzacions que es troben certificades d’acord amb OHSAS 18001 (és a dir, fins
a març de 2021). En aquest apartat presentem les principals novetats de la nova
norma ISO 45001 respecte al sistema normatiu anterior, l’especificació OHSAS
18001. Tot i així, val a dir que el nou sistema ISO no pretén substituir ni anul·lar
el sistema OHSAS anterior, sinó que aquest darrer és completament aprofitable
incorporant les novetats i aclariments que ofereix el nou sistema ISO.

Les principals novetats que aporta ISO 45001 es refereixen als aspectes següents:

1. Context de l’organització

2. Lideratge i participació de les persones treballadores

3. Planificació

4. Recursos

5. Operativa

6. Millora contínua

7. Risc i oportunitat

Context de l’organització

La norma considera que el tema de la seguretat i salut en el treball no és un tema
neutre i es pot veure afectat per múltiples qüestions, com ara les expectatives dels
treballadors, les instal·lacions, els contractes, els proveïdors... I, per aquest motiu,
demana que hi hagi constància, que es revisi el context i que se li faci el seguiment
corresponent.
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La coneguda metodologia DAFO pot servir per reflectir la reflexió sobre l’entorn.
Els paràmetres externs que podrien ser considerats serien, per exemple, la com-
petència, l’entorn social, polític, ambiental, noves tecnologies...; i també s’han de
tenir present els paràmetres interns següents:

• L’estructura de l’organització.

• Les polítiques i estratègies.

• Els recursos humans i financers.

• Les noves tecnologies.

• Les relacions de treball i el clima laboral.

• Les activitats contractades externament.

• Els acords interns: jornada, vacances, suplències.

• Les condicions de treball.

En aquesta anàlisi de context de l’organització, resulta important comprendre i
definir quines són les necessitats i expectatives dels treballadors i d’altres parts
interessades. Per fer-ho, pot ser suficient una llista de quines són considerades
com a parts interessades dins l’empresa i unes línies sobre els seus requisits.

Algunes recomanacions concretes sobre aquest tema que fa la norma ISO 45101
es refereixen a la possibilitat de segmentar les persones treballadores en diferents
categories, incorporar com a parts interessades també els sindicats, les autoritats
laborals i tenir completament definides les activitats que se subcontracten, entre
d’altres (vegeu la figura 1.26).

Figura 1.26. Esquema de la norma ISO 45001:2018
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En aquest apartat no s’exigeix un determinat tipus de documentació, però en canvi
es recomana que hi hagi un registre d’aquesta informació i se’n vagi realitzant una
revisió periòdica (per exemple, en les revisions periòdiques que fa la direcció).

Lideratge i participació de les persones treballadores dins l’SGSST de la
norma ISO

En la norma ISO, respecte a altres sistemes, es reforça el paper que ha de tenir el
lideratge de l’empresa dins el sistema de seguretat i salut. Això es tradueix en
l’assumpció i la delegació de determinades responsabilitats.

Un dels elements d’aquest lideratge es demostrar compromís. La direcció ha de
mostrar i demostrar en tot moment i en tots els àmbits no només el seu lideratge,
sinó també el seu compromís. Se suggereixen diverses maneres per tal de fer-ho
visible, per exemple implicant-se en:

• Els plans i registres de formació.

• La revisió del sistema.

• Els projectes de millora.

• Comunicacions, taulers, converses, premis, felicitacions...

No només el director o el gerent (o en general aquell qui exerceixi funcions de
lideratge) ha de mostrar interès concret en la seguretat i salut, sinó que aquest
tema ha de visibilitzar-se com un dels temes prioritaris de l’organització. Aquesta
integració explícita del benestar dels empleats d’una organització a través del seu
SGPRL (SGSST) és un dels canvis més destacats que aporta l’ISO 45001.

Exemples d’expressions de lideratge en la documentació

La documentació pública o interna de l’empresa ha de tenir incorporades expressions com
ara:

• ”... compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció
de lesions i deteriorament de la salut...”

• ”... compromís per eliminar els perills i reduir els riscos d’SST...”

• ”... compromís per a la consulta i participació dels treballadors...”

Planificació

La introducció del pensament basat en riscos i oportunitats, de les noves normes
ISO, és una de les grans novetats. La norma indica tant el que s’ha de considerar a
l’hora de determinar els riscos i oportunitats i obliga a documentar, com els riscos
i les oportunitats, i els processos i accions per afrontar-los.
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Donada la importància
d’aquest aspecte, li

dedicarem un epígraf
independent en el punt

anomenat “Risc i
oportunitat”, d’aquest

mateix apartat.

En termes estrictament econòmics, el risc és la possibilitat de patir una
pèrdua i el dany, la pèrdua de valor d’algun element. Segons la norma ISO
45001, un perill és una font, situació o acte amb potencial per causar danys
humans, deteriorament de la salut, danys físics o una combinació d’aquests.
Per tant, és necessari identificar i avaluar els riscos que pugui tenir una
empresa en cada un dels seus processos, per tal d’aplicar les mesures de
correcció o minimització necessàries.

La norma ISO 45001 recomana que les accions en matèria de seguretat i salut, amb
transcendència dins l’empresa, s’incorporin com a objectius i aquelles accions
amb menys transcendència, com a accions preventives. Les primeres, de més
transcendència, han d’incorporar elements de comunicació interna, com poden
ser els resultats recollits de la consulta i participació dels treballadors.

Les accions de seguretat i salut no només han d’integrar-se en tots els processos
de l’organització i planificar-se i també avaluar-ne l’eficàcia. De fet, s’organitza
de forma clara aquesta planificació d’objectius demanant que hi hagi un registre
de: accions, recursos, responsables, data de finalització i mètode per a l’avaluació
dels resultats.

Recursos

Tot i que en alguns aspectes ens ofereix un catàleg d’oportunitats per millorar
el compliment de l’SST, també utilitza continguts similars a altres recollits a
la família ISO, com l’ISO 9001: 2015. En aquest aspecte, són idèntics als
requeriments exigits per:

• Plans de formació

• Diagnòstics de formació

• Avaluació de la formació

Operativa

Per alguns aspectes de menor entitat, s’incorpora l’expressió “Informació docu-
mentada”, que en alguns casos pot substituir els termes document i registre.

Alguns processos estratègics són més estrictes i requereixen planificacions més
elaborades. En concret, en allò referit a les compres, la norma vetlla perquè els
productes i serveis adquirits per l’empresa siguin conformes als requisits d’SST.
També promou un major control sobre proveïdors i contractistes i subcontractistes:

• Sobre els proveïdors, recomana disposar d’una llista de proveïdors que
haurien de ser avaluats, d’una banda, en funció de les possibles incidències
en les compres i, de l’altra, des del punt de vista de l’SST. Des de la
perspectiva de l’SST s’hauria de valorar l’impacte pel que fa als riscos
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En el següent apartat de
la unitat, “Auditories”,
parlarem de sistemes per
implementar aquesta
millora contínua.

de l’activitat del contractista o subcontractista, tant en la pròpia empresa
d’origen, com amb relació a l’empresa on es faran els serveis contactats.

• Sobre els contractistes i subcontractistes, afegeix també l’obligació d’im-
plementar un procés per coordinar les parts pertinents del sistema de gestió
de l’SST amb altres organitzacions, en llocs de treball amb múltiples
ocupadors.

En alguns temes, la norma aporta més claredat sense introduir modificacions (com
en l’avaluació de l’acompliment de les tasques). Per exemple, el concepte millora
engloba qualsevol dels següents fets: correcció, innovació, reorganització, millora
contínua, accions davant un canvi abrupte, entre d’altres.

Millora contínua

La norma ISO 45001 introdueix l’obligació de millorar el propi SGPRL
(SGSST) i indica diversos motius:

• Millorar el compliment i l’efectivitat.

• Promoure una cultura d’SST.

• Promoure la participació dels treballadors.

• Comunicar els resultats de la millora contínua.

Aquesta obligació passa per documentar evidències d’aquestes millores, i fa una
llista no exhaustiva d’exemples de com poden documentar-se:

• Noves tecnologies.

• Bones pràctiques.

• Suggeriments de les parts interessades.

• Nous coneixements.

• Nous materials i serveis.

• Canvis en les capacitats o la competència de les persones treballadores.

• Simplificació i racionalització.

Risc i oportunitat

Seguint la línia dels estàndards de la gestió de riscos a les organitzacions, el
concepte de risc en l’ISO 45001 va associat al d’oportunitat, ja que qualsevol
risc pot ser una oportunitat de creixement per al negoci. Les entitats no busquen
eliminar un risc, sinó gestionar-lo en tots els nivells i per aquest motiu necessiten
eines de gestió que els permetin mesurar-los i quantificar-los.
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En anglès és VUCA, de
volatiliy, uncertainty,

complexit and ambiguity.

La gestió de riscos, dins l’ISO, és el procés d’identificar, analitzar i
respondre a factors de risc al llarg de la vida d’un projecte i en benefici dels
seus objectius. La gestió de riscos adequada implica el control de possibles
esdeveniments futurs. A més, és proactiva, (s’anticipa) en lloc de reactiva
(actuar davant de les situacions).

Per tractar idees emergents en el context en lideratge estratègic, aplicable al
camp de les organitzacions i empreses, s’utilitza l’acrònim VICA, de volatilitat,
incertesa, complexitat i ambigüitat, i es fa servir per descriure o reflectir les con-
dicions generals del canviant món actual en el qual s’incrementen les expectatives
i demandes tant de ciutadans com de les organitzacions:

• Volatilitat, per la ràtio de velocitat de canvi en el món.

• Incertesa, per la falta de predictibilitat dels resultats.

• Complexitat, per les moltes variables i parts interessades.

• Ambigüitat, per la falta de connexió entre causes i resultats.

El risc s’entén, doncs, com un efecte extern i, per tant, pot ser un element
d’incertesa. L’empresari que obté un guany és perquè ha acceptat els riscos de
la incertesa i per tant els beneficis econòmics són considerats com la retribució de
la incertesa. La incertesa augmenta el preu dels serveis que s’ofereixen.

La identificació de riscos, segons la terminologia empresarial, consisteix en iden-
tificar l’exposició d’una empresa a la incertesa. Això requereix el coneixement
detallat de l’entorn de l’organització, és a dir, el mercat en què opera, el context
social, polític i cultural que l’envolta. És en funció d’aquest entorn que s’hauran
de marcar els objectius i desenvolupar les estratègies comercials a seguir.

Un efecte negatiu del riscos en PRL és el mateix concepte de risc com a
probabilitat que s’esdevingui un dany (art. 4.2, LPRL). L’ISO 45001
vol fer un pas endavant i aprofitar el concepte de risc per a la identificació
d’oportunitats.

En la nova terminologia de l’ISO 45001, quan s’utilitza el terme risc, aquest va
sempre associat al mot oportunitat. Es parla en general que quan s’esdevenen
riscos s’esdevenen també oportunitats, no sols per a la seguretat i salut en el treball,
sinó també per al conjunt del sistema de gestió.

Independentment de la definició de risc que contempla l’ISO (combinació de
la probabilitat que ocorrin esdeveniments perillosos relacionats amb el treball
juntament amb la severitat de la lesió i deteriorament de la salut que poden causar
els esdeveniments o exposicions) que haurà de subjectar-se a la definició legal
continguda en la LPRL, és interessant la incorporació estratègica del nou concepte
d’oportunitat lligada al risc.
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Així, un risc per a la seguretat i salut es considera també com una oportunitat;
en concret:

• Per adaptar el treball, l’organització del treball i l’ambient de treball a les
persones treballadores.

• Per eliminar els perills i reduir els riscos per a l’SST.

• Per millorar el sistema de gestió de l’SST.

Diverses fonts d’on poden sorgir els riscos, segons la norma ISO 45001

• Organització del treball

• Activitats rutinàries:

– Infraestructura, equips, materials, substàncies.

– Condicions físiques del lloc de treball.

– Perills resultants del disseny del producte.

– Com es realitzen les feines.

• Incidències

• Situacions d’emergència:

– Infraestructures, equips, materials, substàncies.

– Condicions físiques del lloc de treball.

• Les persones:

– Pròpies de l’empresa i de visitants externs.

– Les que es troben als voltants del treball.

– Pròpies fora del control de l’empresa.

• Disseny de les àrees de treball

• Provocats per canvis

1.3.3 L’excel·lència i la millora contínua, el model EFQM

Per entendre els antecedents del model EFQM cal pensar que tots els models
de qualitat i de qualitat total, amb els diversos sistemes integrats en un sistema
general, tenen molts elements similars. Ja que, el fet de voler abastar tot l’entorn
del producte o servei d’una entitat fa que, finalment, aquests sistemes tinguin força
semblances entre ells. Tant el sistema de gestió ISO com l’EFQM han estat creats
per a la millora dels resultats empresarials i, si bé tots dos tracten de la qualitat,
ho fan de forma diferent.

Els sistemes de qualitat que es desenvolupen utilitzant la norma ISO 9000 i la
seva família especifiquen els requisits previs que ha de complir una organització.
Després de l’adequació a la normativa i el desenvolupament de la corresponent
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El model EFQM, referència
de l’excel·lència

empresarial

Llegiu aquest monogràfic de La
Vanguardia, on s’explica el
model EFQM, referència de

l’excel·lència empresarial:
tinyurl.com/td7d529.

documentació (manuals de qualitat, de procediments...), una organització certifi-
cadora neutral analitza, o audita, si realment l’organització compleix els requisits
de la normativa. Si el sistema està ben desenvolupat, l’entitat certificadora emetrà
el corresponent certificat indicant la conformitat del sistema.

El model de l’EFQM s’utilitza per a l’avaluació de les organitzacions i permet
conèixer el seu compliment de l’ideal d’excel·lència i quines són les oportunitats
de millora per acostar-s’hi. L’ISO 9000 de Qualitat Total acostuma a ser una part
important del model d’excel·lència empresarial de l’EFQM, ja que són dos models
compatibles.

El concepte fonamental del model EFQM és l’autoavaluació de l’organització
basada en l’anàlisi detallada del seu sistema de gestió. Mitjançant l’autoavaluació
es vol una gestió més eficient i la identificació dels punts forts i dèbils que són el
punt de partida.

Tot i això, el model EFQM d’excel·lència no és només un model de gestió
empresarial. Aquest model pot utilitzar-se en nombroses activitats, com, per
exemple, per realitzar una autoavaluació, una avaluació per part d’un tercer, per a
activitats de benchmarking o com la base per presentar-se a un Premi Europeu a
la Qualitat.

Moltes empreses i organitzacions, per ajudar-se en la seva tasca diària, tenen
explicitat en els seus documents tres elements fonamentals per a la seva definició,
davant de si mateixos i davant la societat; són la missió, visió, i els valors de
l’empresa. Aquests tres elements donen resposta, respectivament, a tres qüestions:

• Quin és el propòsit de la nostra existència? La missió és la identitat i
la personalitat de l’empresa, és a dir, el propòsit central pel qual es crea
l’empresa. Definir la identitat corporativa ajuda a formar la personalitat i
el caràcter de l’organització. Per exemple, la missió d’un hospital acostuma
a girar al voltant de la idea de millorar la salut i la qualitat de vida dels
ciutadans de la seva àrea de referència.

• Com volem ser en un futur? La visió de l’empresa és el futur de
l’organització. La visió fa referència a allò que l’empresa vol ser, la forma
de projectar-se en el futur. Per exemple, la visió d’un hospital girarà entorn
a la idea de ser reconeguts com a organització de referència pels ciutadans.

• I de quina manera ho farem? Els valors expliciten els principis ètics i
de funcionament de l’empresa que guien tant la presa de decisions, com el
treball quotidià de la institució. Per exemple, els valors d’un hospital seran,
entre d’altres, la competència professional, el respecte a les persones, el
compromís, el treball en equip...

La novetat del model EFQM és que proposa criteris i subcriteris de referència que
serveixen per avaluar el progrés d’una organització. El model aporta una definició
de cada criteri, descriu el significat general, i desenvolupa una sèrie de subcriteris
per a cadascun d’ells per tal que siguin considerats en l’avaluació i ajudin a obtenir
quins són els punts forts i els punts febles de l’entitat.
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RADAR, REDAR o REDER

En anglès, s’anomena RADAR
(results, approaches, deploy,
assess and refine) en català
REDER (resultats, enfocaments,
desplegament, avaluació i
revisió) i en castellà, REDER
(resultados, enfoque, despliegue,
evaluación-revisión)

El cercle de millora contínua REDAR

El model EFQM utilitza el sistema d’avaluació REDAR, que podeu estudiar amb
més detall a l’apartat “Auditories”, d’aquesta unitat.

El model EFQM utilitza la lògica REDAR. Es tracta d’una actualització europea
del cercle de millora contínua PDCA (plan, do, check and act) de Deming; en
aquest cas, les sigles corresponen a:

• Resultats; determinar el que es vol aconseguir.

• Enfocament a desenvolupar que doni lloc a la millora.

• Desplegament del pla de millora.

• Avaluació de l’impacte.

• Revisió i perfeccionament; per assegurar-nos que s’aconseguiran els resul-
tats desitjats.

Es pot dir que el model REDAR és una variant del PDCA. La diferència més
important és que el model REDAR suggereix que abans de planificar el que farem
(allò que s’anomena adoptar un enfocament), cal determinar els resultats que
es volen millorar (és a dir, determinar els objectius). És a dir, planteja la idea
de començar pel final (fixant primer l’escenari o visió que es vol aconseguir).
Això reforça la importància de la relació causa-efecte entre procés (el que fem)
i resultats (el que volem aconseguir). I és un paradigma important que s’ha de
mantenir durant la planificació.

Més enllà d’aquesta particularitat, trobem diverses semblances o fases equivalents
entre els dos sistemes, com podeu veure a la figura 1.27 i a la figura 1.28. I, com
en el cas del PDCA, es defineixen dos grans grups de criteris:

• Els relatius als agents facilitadors, que fan referència a allò que fa l’orga-
nització.

• Els que tracten dels recursos, que fan referència als assoliments de l’orga-
nització.

Figura 1.27. Comparativa entre els cercles de millora contínua PDCA i
REDAR
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Figura 1.28. Comparativa entre els cercles PD-
CA i REDER

El Model EFQM facilita uns criteris d’excel·lència empresarial que abasten totes
les àrees de funcionament de l’organització. Aquests criteris s’agrupen en dos
blocs: els agents, que constitueixen els aspectes clau del sistema de gestió de
l’organització i són, alhora, la causa dels resultats. I els resultats, que representen
el que l’organització aconsegueix, per a cada un dels seus grups d’interès clau.

Criteris sobre els agents

Els criteris d’avaluació sobre els agents facilitadors recullen la forma com l’or-
ganització planifica i gestiona els seus recursos per realitzar els processos que la
duen a oferir els seus productes o serveis. Són els relatius al lideratge, a la política
i estratègia, a les persones de l’organització, a les aliances i recursos i també als
processos.

És a dir, es refereixen al que l’empresa fa sobre la definició de les seves línies
directrius, el desenvolupament d’estratègies i el control de processos clau, la
gestió de recursos, i l’atenció als membres de l’organització; perquè són un valor
essencial en la consecució dels objectius empresarials, i són eficients i competitius
(vegeu la figura 1.29).

Figura 1.29. Metodologia REDAR sobre els agents
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Valors de l’organització

Són conceptes i expectatives que
descriuen el comportament de
les persones de l’organització i
en determinen totes les relacions.

Sistemes necessaris per a
l’èxit a llarg termini

Són l’esquema general de
processos i procediments que
s’utilitza per garantir que
l’organització du a terme totes
les activitats necessàries per
aconseguir els seus objectius.

QUALIcat: l’organisme català de promoció de la qualitat

A Catalunya, l’Associació Catalana per a l’Excel·lència QUALIcat, neix com a resposta a la
necessitat detectada de disposar a Catalunya d’un organisme que tingui com a objectius:

• Fomentar la millora continuada i la innovació de la gestió.

• Facilitat l’intercanvi de bones pràctiques entre organitzacions.

• Donar models de referència, com el model EFQM, que permetin posicionar-se respecte a les
millors experiències empresarials a Europa.

Criteris sobre els resultats

Recullen els resultats obtinguts per l’organització, en el sentit dels assoliments o
rendiment de l’organització envers als seus clients, les persones i la societat en
general. La idea és la següent: si els agents facilitadors són la base per assolir els
resultats, al seu torn, els resultats han de retroalimentar els agents i, per tant, el
procés d’innovació i aprenentatge. També permeten conèixer la tendència de la
pròpia organització i comparar els seus resultats amb d’altres.

Per bé que en el model apareixen en primer lloc els criteris sobre els agents
i després els criteris sobre els resultats, la base lògica del model és que les
organitzacions se centrin primerament en quins resultats els agradaria obtenir i,
en funció d’aquesta anàlisi, que treballin els criteris agents apropiats per millorar
els resultats.

Finalment, cal afegir que cada subcriteri incorpora una llista d’elements orienta-
tius o qüestions que detallen els continguts a treballar dins de cada criteri (vegeu
la figura 1.30).

Figura 1.30. Metodologia REDAR sobre els resultats
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Els Criteris d’Excel·lència Empresarial de l’EFQM són nou, dividits en dos
blocs que s’articulen de la següent manera: cinc agents facilitadors i quatre criteris
de resultats.

Els cinc agents facilitadors són aquests:

1. Lideratge. Es consideren líders les persones que harmonitzen els interessos
dels diversos col·lectius amb interessos d’una organització.

Es considera que els líders són excel·lents quan desenvolupen i faciliten la
consecució de la missió i la visió de l’empresa; també, quan desenvolupen
els valors de l’organització i els sistemes necessaris per a l’èxit a llarg
termini i els porten a la pràctica amb les seves accions i comportaments.
En els períodes de canvi (per exemple, nova reglamentació, augment o
disminució del nombre de clients, canvi de seus, canvis socials...) mantenen
la constància en el propòsit. Quan cal, aquests líders són capaços de canviar
la direcció de l’organització i inspiren els altres a seguir-los.

2. Política i estratègia. L’estratègia és la manera com una organització
implanta la seva missió i visió, sobre la base de les necessitats dels grups
d’interès més importants, amb el suport de les polítiques, els plans, els
objectius i els processos rellevants.

Les organitzacions excel·lents posen en pràctica la seva missió i la seva visió,
i desenvolupen una estratègia orientada a atendre tots els grups involucrats
en l’organització.

3. Persones. Les organitzacions excel·lents gestionen, desenvolupen i allibe-
ren el coneixement i tot el potencial dels seus membres en l’àmbit individual,
d’equip i de tota l’organització. Promouen la imparcialitat i la igualtat, i
impliquen i donen autoritat al seu personal. Es comuniquen amb el seu
personal, el recompensen i en tenen cura, de manera que el motiven i
creen compromís perquè posin el seu coneixement i habilitats en benefici
de l’organització. Alguns aspectes que es poden tenir en compte són, entre
d’altres:

• el sistema de reconeixement dels objectius aconseguits,

• la promoció i gestió de la carrera professional i el seu desenvolupa-
ment,

• la implicació dels empleats en la presa de decisions,

• l’avaluació de les capacitats i competències.

4. Aliances i recursos. Les organitzacions excel·lents planifiquen i gestionen
les aliances externes, els proveïdors i els recursos interns com a suport de la
seva política i estratègia (punt 2) i del funcionament eficaç dels processos
(punt 5). Estableixen també un equilibri entre les necessitats actuals i futures
de l’organització, de la comunitat i del medi ambient.

5. Processos. Les organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i milloren
els processos per tal de satisfer plenament els seus clients i altres grups
d’interès i generar un valor afegit cada vegada més gran.



Gestió de la prevenció 69 Sistemes de gestió normalitzats

Quan es desenvolupen correctament les activitats relacionades amb els agents
facilitadors, es generen una sèrie de resultats per als grups d’interès de l’empresa.
Són els anomenats criteris de resultat, que s’agrupen en quatre punts diferents, que
són:

1. Resultats en els clients. Les organitzacions excel·lents mesuren exhausti-
vament i assoleixen resultats excel·lents respecte als seus clients.

2. Resultats en les persones. Les organitzacions excel·lents mesuren exhaus-
tivament i assoleixen bons resultats respecte a les persones que les integren.
En aquest criteri s’examina fins a quin punt les empreses assoleixen la
satisfacció del seu equip humà.

3. Resultats en la societat. Les organitzacions excel·lents mesuren exhaustiva-
ment i assoleixen bons resultats en relació amb la societat. En aquest criteri
s’examina fins a quin punt l’empresa té un impacte positiu en la societat a
través de les activitats que du a terme més enllà de les pròpies o que se’n
deriven de manera indirecta.

4. Resultats clau. Les organitzacions excel·lents mesuren exhaustivament i
assoleixen bons resultats respecte als elements clau de la seva política i
estratègia.

Elements de l’empresa que formen part de la política i l’estratègia

• El sistema de presa de decisions.

• L’elaboració de documents estratègics.

• L’organització de l’entitat i la definició de funcions dels seus òrgans directius.

• L’elaboració i la gestió del pressupost.

• Les activitats complementàries.

• La relació amb les empreses de l’entorn.

• La promoció i les relacions de l’organització amb el seu entorn natural.

• L’aplicació de noves tecnologies.

• El pla de comunicació extern i intern.

• El desenvolupament d’estratègies metodològiques per abordar problemàtiques de context.

1.3.4 Sistemes de gestió ambiental ISO 14001 / EMAS

Els problemes de salut dels treballadors rarament es deuen a una sola causa i
sovint estan relacionats amb factors de risc, tant laborals com extralaborals. Una
part substancial d’aquests factors de risc extralaborals tenen el seu origen en el
deteriorament del medi ambient provocat per les activitats productives. D’altra
banda, molts problemes ambientals són primerament problemes de salut laboral,
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com és el cas de l’ús de substàncies tòxiques. Per això, una visió àmplia del tema
permet trobar solucions per tots els vessants d’un mateix problema.

Les activitats productives, especialment la indústria i el transport i en molta menor
mesura la prestació de serveis són responsables d’una importantíssima part del
deteriorament del medi ambient a escala global, regional i local, tant pel consum
de recursos com pels efectes dels propis processos productius.

En l’actualitat, es considera que una empresa és sostenible si és viable econòmica-
ment, socialment i també mediambientalment. Des d’aquesta perspectiva, s’han
desenvolupat nombrosos instruments d’actuació que van des dels més simples
manuals de bones pràctiques, plans d’estalvi d’aigua, plans d’eficiència energètica,
plans de minimització de residus..., fins a les formes més complexes de compromís
amb la societat (política integrada de producte, responsabilitat social corporativa,
memòries de sostenibilitat...).

Molts factors determinen que els últims anys les empreses hagin començat a
considerar la seva relació amb el medi ambient com una condició necessària per
garantir no només el seu normal funcionament i els seus beneficis sinó inclús la
seva pròpia viabilitat a llarg termini.

Un sistema de gestió ambiental integrat

En l’actualitat, un dels instruments amb més potencial per protegir l’entorn i actuar
sobre l’impacte ambiental que generen les empreses són els sistemes de gestió
mediambiental o SGA. La gestió ambiental, com a part del sistema general de
gestió, és aquella que realitza la política mediambiental de l’empresa, actuant
sobre l’organització, la planificació d’activitats i operacions de producció, el
disseny i la definició dels productes o serveis o els recursos disponibles. Com la
resta de sistemes de gestió, obeeix al cicle continu de planificació, acció, revisió
i millora de l’actuació mediambiental de l’organització.

Hi ha dues normes per implementar un sistema de gestió ambiental: la norma
d’àmbit internacional ISO 14001 per a la gestió mediambiental i el Reglament
europeu per a la gestió i auditoria mediambiental en l’àmbit europeu conegut
com Reglament EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) o Reglament
comunitari d’ecogestió i ecoauditoria.

L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), de la qual neix la norma
EMAS, és un organisme de la UE que té com a objectius donar suport
al desenvolupament sostenible del medi ambient europeu, contribuir a
la millora mediambiental significativa i quantificable, així com facilitar
informació actualitzada, específica, rellevant i fidedigna als responsables de
la política mediambiental i al públic en general.

L’ISO és una declaració de voluntat, mentre que les normes EMAS són un
plantejament per a la protecció mediambiental per mitjà dels mecanismes de
mercat, ja que consisteixen en millorar, de forma voluntària, els requisits mínims
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previstos a la legislació ambiental. Aquests compromisos EMAS, tot i ser
voluntaris, un cop assumits esdevenen obligatoris. Per aquest motiu alguns autors
afirmen que la norma EMAS és mes estricta que la norma ISO.

Logotips ISO i EMAS, referents a
normativa mediambiental.

En particular, l’EMAS determina amb molta precisió quins són els criteris per
seleccionar els aspectes ambientals tant directes com indirectes i com integrar
els seus efectes dins l’organització. A més, exigeix que les informacions submi-
nistrades siguin comprensibles, creïbles i mesurables. També reforça l’eficiència
del sistema, promovent la participació tant a nivell extern per mitjà del diàleg
amb les parts interessades (com associacions ecologistes entre d’altres) i també la
participació dels propis treballadors.

La xarxa EIONET és una xarxa Europea d’Informació i Observació de
Medi Ambient que va començar a funcionar a partir de 1994. Aquesta xarxa
facilita informació als estats membres de la UE i a la Comissió Europea per
adoptar les mesures necessàries de protecció del medi ambient.

Tot i que no hi ha un mètode estàndard d’implementació, ja que cada empresa té
un procés característic segons la seva dimensió, el sector productiu al qual pertany,
etc., la UE recomana seguir quatre fases, que vindrien a establir un sistema
documental integrat de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient
(vegeu la figura 1.31).

Figura 1.31. Integració dels sistemes de gestió
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Les fases són:

1. Implementació de l’SGA.

2. Realització de l’SGA.

3. Comprovació de l’actuació.

4. Acció per a la millora contínua.

Després d’una verificació, el registre i la publicació en el Diari Oficial de la UE,
l’empresa que tingui implantat un SGA basat en les normes EMAS pot utilitzar
el logotip EMAS.

Seguretat ambiental

Podem parlar de dos tipus de seguretat ambiental, reactiva o preventiva, segons el
moment de la seva aplicació (vegeu la figura 1.32):

• Seguretat ambiental preventiva: instruments voluntaris com el seguiment
de bones pràctiques, la implantació de l’SGA, etiqueta ecològica. Per tant,
s’aplica a priori, per evitar el dany abans que es produeixi.

• Seguretat ambiental reactiva: es tracta d’instruments obligatoris com
l’aplicació de la diversa normativa administrativa, penal i civil, (multes,
retirades d’ajuts, tancament de l’activitat, presó...). La seva aplicació és,
per tant, a posteriori, quan ja ha passat el dany mediambiental per reparar.

Figura 1.32. Infografia de vocabulari sobre gestió ambiental

Generalitat de Catalunya
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Control ambiental i gestió de residus

Una bona guia de control del medi ambient en les empreses hauria de contem-
plar un treball sobre els següents aspectes: la gestió de residus i abocaments,
les substàncies perilloses, les emissions contaminants tant atmosfèriques com
acústiques, les polítiques de transport dins l’empresa, l’estalvi energètic, la
reutilització i reciclatge i finalment també polítiques de formació i informació tant
als treballadors com a la ciutadania.

Com es veu, una de les primeres accions a tractar, en política mediambiental, és la
gestió de residus; per a una primera aproximació al tema, caldrà tenir en compte
els següents principis:

• Principi de prevenció: s’ha de reduir la quantitat i la perillositat dels residus
generats.

• Principi de valorització: s’han aprofitar els recursos contaminats mitjan-
çant la seva reutilització i el seu reciclatge.

• Principi d’eliminació segura: està prohibit l’abandonament, l’abocament
o l’eliminació incontrolada dels residus, així com la barreja amb altres
substàncies.

Tipus de residus

La diferenciació entre residus perillosos i no perillosos és important, ja que la
gestió d’ambdós tipus resulta radicalment diferent. La gestió de residus perillosos
és molt més estricta, a causa del risc que suposa la manipulació i eliminació, tant
per a la salut com per el medi ambient; generalment, són necessaris tractaments
específics per transformar els residus en inerts o emmagatzemar-los en condicions
segures.

Resulta més difícil definir els residus que no presenten cap perill pel medi ambient,
que els considerats perillosos; ja que els primers es defineixen per exclusió:
aquells que no es troben classificats com a perillosos són no perillosos.

Pel que fa als residus no perillosos, en trobem de diversos tipus:

• Residus urbans: generats en domicilis particulars, comerços, oficines i
serveis, procedents de neteja de vies públiques, àrees recreatives. Exemple:
restes de menjar, caixes de cartró, mobles...

• Residus inerts: són aquells que no es descomponen ni pateixen transforma-
ció física, química o biològica, i la seva degradació natural requereix gran
quantitat de temps, com ara alguns tipus de plàstics, ferralla...

• Residus de construcció i demolició: aquells que es generen en obres, per
exemple runes, vidres...

• Residus no perillosos valoritzables: es tracta de residus com cartró, plàstic,
paper d’embalatge, ferralla..., que són lliurats a gestors autoritzats per al
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seu posterior reciclatge. Els residus no perillosos no valoritzables són, en
general, dipositats en abocadors.

La gestió de residus sòlids urbans no perillosos comporta la separació en origen,
dipositar-los en els contenidors apropiats que els diversos ajuntaments disposen a
la via pública en els diferents colors d’iglús: iglú verd per al vidre, iglú groc per
a envasos, iglú blau per a paper i cartró i contenidor marró per matèria orgànica, i
gris per a la resta de residus.

D’altra banda, alguns residus perillosos poden ser:

• Explosius: aquells que, per reacció química, poden desprendre gasos a una
temperatura, pressió i velocitat que poden ocasionar danys al seu entorn,
exemple els residus pirotècnics.

• Comburents: residus que, generalment alliberant oxigen, poden provocar o
facilitar la combustió d’altres substàncies, com oxigen, alguns herbicides,
abonaments composats per nitrats...

• Inflamables: líquids, sòlids o gasosos com ara aerosols, combustibles...

• Altres: irritants, carcinògens, mutàgens...

La gestió bàsica dels residus perillosos comprèn les següents activitats:

1. Separar en origen

2. Envasar – Etiquetar – Emmagatzemar - Registrar

3. Lliurar al gestor

4. Informar l’Administració

Alguns mètodes per al tractament dels residus perillosos son la inertització i la
incineració:

• Pel procediment de la inertització, el residu se sotmet a diferents reaccions
químiques i processos físics (com la sedimentació i la filtració) fins a
transformar-lo en un altre inert, o sigui, innocu o menys perillós.

• La incineració, en canvi, consisteix en la crema controlada del residu.

Les aigües residuals industrials

Per a les aigües residuals cal procedir al seu tractament o depuració en les
estacions depuradores d’aigües residuals EDAR. Segons quin sigui el tipus
de contaminant que presentin les aigües i el grau de depuració que requereixin,
hauran de passar per més o menys fases en la seva depuració. Les fases del
tractament depuratiu:
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1. Pretractament, per separar les restes més voluminoses.

2. Tractaments primaris, per separar les partícules en suspensió dels metalls
pesants.

3. Tractaments secundaris, es descompon la matèria orgànica produint fang.

4. Tractaments terciaris, per tal d’eliminar certs contaminants com fòsfor,
nitrogen, metalls pesats i minerals; són processos químics de cost elevat.
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Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

2. Auditories

Els orígens de les actuals auditories de gestió de la prevenció, són les auditories
comptables. A partir d’aquestes, als anys cinquanta es comença a ampliar l’ús de
les auditories a la gestió qualitat fins que als anys vuitanta, amb la publicació de
les primeres normes ISO, sorgeix i es consolida l’actual concepte d’auditoria de
sistemes de gestió, que posteriorment serà traspassat a la gestió mediambiental i
en l’actualitat a la gestió de la prevenció de riscos laborals.

La norma ISO defineix les auditories com un procés sistemàtic, independent i
documentat per obtenir registres, declaracions de fets o altra informació pertinent
per avaluar-los objectivament i determinar en quina mesura es compleixen els
requisits especificats.

D’altra banda, el Reglament dels serveis de prevenció (RSP) defineix l’auditoria
com un instrument de gestió que persegueix reflectir la imatge fidel del sistema de
prevenció de riscos laborals de l’empresa, valorant-ne l’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.

Ambdues definicions recullen les característiques de les auditories:

• Obligatòria, per a les empreses que desenvolupin les activitats preventives
amb recursos propis o combinant recursos propis i aliens.

• Sistemàtica, s’audita de forma ordenada i amb una seqüència metodològica.

• Documentada, es registren els resultats en un informe.

• Objectiva, s’avaluen evidències concretes.

• Periòdica, té una cadència temporal.

• Independent i externa, l’auditor és imparcial i sense cap vinculació amb
l’empresa.

És important assenyalar que el que es persegueix amb una auditoria és
avaluar la integració de la prevenció a l’empresa i l’eficàcia del sistema
de prevenció de riscos laborals de l’empresa i, en cap cas, inspeccionar
únicament el simple compliment burocràtic.
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2.1 Objectius, equip auditor, periodicitat i diferències amb les
inspeccions

Les auditories de prevenció de riscos tenen com a objectiu fonamental determinar
el grau en què s’han assolit els requisits del sistema de gestió de qualitat així com
avaluar-ne l’eficàcia i identificar les oportunitats de millora; en resum, cerquen:

• Ser un instrument de gestió del sistema de PRL de l’empresa, amb la
conseqüent reducció potencial del nombre d’accidents i costos derivats.

• Valorar l’eficàcia del sistema i detectar les deficiències que puguin donar
lloc a incompliments de la normativa vigent.

• Proporcionar informació a l’empresa perquè aquesta adopti decisions adre-
çades al perfeccionament i millora del seu sistema.

• Permetre demostrar davant de tercers el grau d’adequació i l’eficàcia del seu
sistema de gestió de la prevenció, aportant un valor afegit de confiança.

• Identificar les àrees de millora del sistema de prevenció auditat.

Per altra banda, l’auditoria és portada a terme per un equip auditor, és a dir,
persones físiques o jurídiques amb coneixement suficient dels aspectes tècnics de
l’auditoria i que compten amb els mitjans adequats per fer-la.

En l’àmbit de la PRL els auditors hauran de ser tècnics superiors en prevenció
de riscos laborals de qualsevol especialitat amb experiència provada en gestió i
realització d’auditories (tal com indica l’RSP).

Han de ser independents, és a dir, no han de tenir vinculacions comercials,
financeres o de qualsevol tipus amb l’empresa auditada. Tampoc podran realitzar
activitats de coordinació d’activitats preventives (CAE), ni activitats com a servei
de prevenció. D’altra banda, no podran mantenir amb els serveis de prevenció de
l’empresa auditada vinculacions comercials, financeres o de qualsevol altre tipus;
excepte, òbviament, per poder realitzar les activitats preventives i d’auditoria de
prevenció a la mateixa empresa.

Pel que fa a la periodicitat, la primera auditoria del sistema de prevenció s’ha
de dur a terme dins dels dotze mesos següents al moment en què es disposi de la
planificació de l’activitat preventiva.

En principi, l’auditoria s’ha de repetir cada quatre anys. Per a les empreses que
es dediquen a activitats considerades de risc (les incloses en l’annex I de l’RSP)
aquest període es redueix a dos anys.

En tot cas, l’auditoria es repetirà sempre que ho requereixin les autoritats públi-
ques quan les circumstàncies posin de manifest la necessitat de revisar els resultats
de l’última auditoria. Sovint, en casos d’accidents greus, les administracions pú-
bliques demanen la realització d’una nova auditoria per tal d’ajudar a l’esclariment
de les causes.
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Així doncs, l’auditoria reglamentària de prevenció de riscos laborals
es converteix en una eina de millora i de competitivitat empresarial.
L’auditoria SPRL combina dos elements:

1. Una revisió de la documentació que en verifiqui la conformitat segons
els criteris de referència

2. Una verificació del grau de la implantació de les activitats previstes

Tot i que sovint es confonen, no és el mateix una auditoria que una inspecció. En
una inspecció s’analitza un procés, equip o sistema, valorant com està funcionant
en un moment concret i determinat, no abans ni després. És una anàlisi del
compliment dels requisits en un moment puntual.

La primera diferència que hi ha entre tots dos conceptes és que, al contrari que
en una inspecció, l’auditoria analitza el funcionament del sistema de prevenció,
de manera que aquesta anàlisi no pot ser realitzada de forma puntual. En les
auditories no es busca el compliment o l’incompliment en un determinat moment,
sinó l’eficàcia del sistema al llarg d’un període de temps.

La segona diferència és que l’auditoria busca, a través de l’anàlisi del passat,
solucions per al futur. S’analitzen les errades del sistema, no de les persones que
els van cometre: si hi va haver errades la responsabilitat és únicament del sistema
que no va funcionar adequadament. En canvi, la inspecció es limita al present, no
aprofundeix en el passat, ni es projecta en el futur.

2.2 Tipus i objectius de les auditories

A la taula 2.1 podeu veure una classificació dels diversos tipus d’auditoria de
prevenció de riscos laborals de l’empresa, segons diferents criteris.

Taula 2.1. Classificació de
les auditories

Criteris de classificació Tipus d’auditoria

Procedència de l’equip auditor • Auditories internes
• Auditories externes (2a i 3a part)

Abast de l’auditoria • Auditories de sistema
• Auditories de compliment
• Auditories de seguiment

La norma de suport • Auditories de gestió
• Auditories reglamentàries

L’obligatorietat • Auditories obligatòries
• Empreses exemptes
• Auditories voluntàries

El número d’ordre de l’auditoria • Auditoria inicial
• Auditories de comprovació
i recertificació
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2.2.1 Segons la procedència de l’equip auditor

Segons l’origen de l’equip auditor es distingeixen els següents tipus d’auditories
(vegeu la taula 2.2):

• Auditories internes. Les realitzades per una organització per avaluar el
seu propi rendiment. També denominades en alguns casos auditories de
primera part, les fa personal de la mateixa organització o per encàrrec de la
direcció, amb personal d’entitats contractades, per a la revisió del sistema de
gestió i amb finalitats internes. Poden constituir la base per a una posterior
autodeclaració de conformitat per part de la mateixa organització. El fet que
hi hagi personal extern no implica que l’auditoria passi a considerar-se com
una auditoria externa.

• Auditories externes. Realitzades per una organització o empresa auditora
per avaluar les activitats d’altres organitzacions.

Les auditories externes inclouen aquelles habitualment denominades audi-
tories de 2a i 3a part. Totes dues serveixen per a satisfer una necessitat
externa a l’organització i la seva funció és la de proporcionar informació a
tercers sobre la gestió de l’empresa auditada.

• Les auditories de 2a part les duen a terme agents que tenen un interès en
l’organització, com podria ser el cas d’un client que, abans de contractar
amb una altra empresa, vol verificar si aquesta compleix amb la normativa
de PRL.

• Les auditories de 3a part, també denominades auditories extrínseques, les
duen a terme organitzacions auditores independents i externes a l’empresa
auditada, com ara els organismes de certificació que proporcionen l’informe
d’auditoria, la certificació o el registre de conformitat d’acord amb els
requisits d’una norma. L’auditoria reglamentària de PRL és un clar exemple
d’auditoria externa o de tercera part.

Taula 2.2. Diferències bàsiques entre auditories internes i externes

Auditoria interna Auditoria externa

Objectiu Complir el requisit de la norma Aconseguir/Mantenir la certificació

Responsable Personal propi Entitat de certificació

Periodicitat Anual Mínim cada dotze mesos

Característica Prova/Preparació Definitiva

Activitat Buscar desviacions i fer millores Buscar desviacions
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La norma com a principi
organitzador

Una norma pretén ser un
document ordenador d’una certa
activitat, elaborat voluntàriament
i amb el consens de totes les
parts interessades, que facilita
que les empreses es regeixin per
uns principis d’organització
capaços de garantir l’estabilitat i
l’harmonització d’una
determinada activitat.

2.2.2 Segons l’abast de l’auditoria

Segons l’àrea d’aplicació de l’auditoria, es poden identificar:

• Auditories de sistema. Analitzen la validesa d’un sistema de gestió
comparant-lo amb la norma en la qual s’inspira (la norma ISO, per exemple).
La forma habitual de realitzar-la consisteix en comparar el manual del
sistema amb la norma de referència, comprovant que cada punt de la norma
està recollit correctament en algun apartat del manual. Posteriorment, es
comprova que els processos que s’efectuen es corresponen amb el que es
reflecteix en la documentació corresponent.

• Auditories de compliment. Busquen evidències objectives que la política
de l’empresa s’està portant a la pràctica, (segons els procediments i instruc-
cions previstos en el sistema de gestió auditat). Aquest tipus d’auditories es
pot restringir a determinats elements del sistema per comprovar-ne el grau
d’implantació.

• Auditories de seguiment. Realitzades per comprovar el grau de correcció
de les no conformitats detectades en anteriors auditories de sistema o de
compliment.

2.2.3 Segons la norma de suport

Segons quin sigui el tipus de norma sota la qual s’audita el sistema, trobem:

• Auditories de gestió. Es realitzen d’acord amb les normes de gestió
aplicables. Per exemple, les auditories de gestió de la qualitat d’acord
amb la norma ISO 9001 o auditories de gestió de la seguretat i salut dels
treballadors d’acord amb la norma OHSAS 18001, o amb la norma ISO
45001.

• Auditories reglamentàries. Les auditories reglamentàries no es fan a partir
d’una norma sinó sobre la base de la legislació aplicable. L’objectiu no és
verificar que es compleix una norma de gestió, com passaria en una auditoria
d’OHSAS 18001:2007, sinó detectar incompliments de la normativa vigent.

En aquest sentit, estan obligades a auditar el seu SGPRL totes les empreses
excepte:

• Aquelles que tinguin concertat un servei de prevenció aliè (SPA) per a totes
les activitats preventives.

• Empreses de fins a cinquanta treballadors que no desenvolupin activitats
incloses en l’Annex I de l’RSP, les que es consideren activitats de risc,
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i la seva activitat tingui escassa complexitat en allò referent a l’activitat
preventiva (per exemple, una empresa del sector d’oficines i despatxos).
A més, aquestes empreses per tal d’estar exemptes d’auditoria, han de
desenvolupar la seva activitat preventiva amb recursos propis (l’empresari
mateix, persones treballadores designades o bé un SPP) i remetre a l’auto-
ritat laboral una notificació sobre la concurrència de les condicions que fan
innecessària l’auditoria de l’organització preventiva.

2.2.4 Segons l’obligatorietat

Trobem diverses auditories, segons l’existència del deure o no de ser auditat i
segons les possibles exempcions a aquesta obligatorietat:

• Auditories obligatòries: la normativa les defineix per exclusió, és a dir,
estableix en primer lloc les excepcions a l’obligatorietat de ser auditades, per
concloure que tota la resta d’empreses tenen l’obligació de sotmetre’s a una
auditoria. Casos especials d’auditoria obligatòria són aquells en els quals
la realització ha estat requerida per la Inspecció de Treball o per l’autoritat
laboral competent.

• Les exempcions són per a aquelles empreses que:

• Tinguin concertat un servei de prevenció aliè (SPA) o mancomunat (SPM)
per a totes les activitats preventives. En el cas que l’empresa opti per
desenvolupar una part de l’activitat preventiva amb un o diversos serveis de
prevenció i assumeixi la resta amb recursos propis, la part realitzada amb
recursos propis s’ha de sotmetre a auditoria.

• Empreses que, tot i desenvolupar la seva activitat preventiva amb recursos
propis (l’empresari, TD, SPP), no desenvolupin activitats considerades
d’especial perillositat (les de l’Annex I de l’RSP) i, a més, la seva activitat
tingui escassa complexitat en allò referent a l’activitat preventiva, com seria
el cas, per exemple, d’una empresa del sector d’oficines i despatxos.

• Auditories voluntàries: no hi ha inconvenient en què les empreses sotmetin
el seu sistema de prevenció al control d’una auditoria o avaluació externa
que els serveixi per prendre decisions per al perfeccionament i la millora
del seu sistema.

Exemple d’empresa que combina un SPP i un SPA

Imaginem una empresa de material pirotècnic que constitueix un servei de prevenció propi
(SPP), assumint les disciplines de seguretat en el treball i higiene industrial, i concertant
amb un servei de prevenció aliè (SPA) les disciplines de medicina en el treball (vigilància de
la salut) i d’ergonomia i psicosociologia aplicada. En aquest cas, l’empresa ha de sotmetre
a auditoria les activitats preventives desenvolupades per l’SPP i verificar com es coordinen
amb les activitats realitzades amb l’SPA.
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2.2.5 Segons el número d’ordre de l’auditoria

Una vegada una empresa decideix organitzar-se segons una norma estandarditzada
o, el que és el mateix, implantar un sistema de gestió, per tal d’obtenir el certificat
i ser enregistrada com a empresa de qualitat, ho ha de demanar a una empresa o
consultoria especialitzada, per tal que avaluï el compliment dels requisits de la
norma.

La primera auditoria, o auditoria de certificació d’una organització, acostuma a ser
la culminació de la llarga etapa per verificar que han implantat de forma correcta
uns protocols d’actuació que els permeten obtenir i mantenir una certificació; és
a dir, una acreditació pública que genera un valor afegit per a l’organització.

Per arribar a aquest punt, en el procés de certificació d’una empresa o organització
hi ha diversos controls o avaluacions que s’han de superar. Comença amb una
auditoria inicial, però en caldran altres de periòdiques, per tal de dur a terme una
comprovació i una recertificació.

Auditoria inicial

Es tracta d’un estudi de la documentació per part de la consultoria. La primera
etapa és realitzar un diagnòstic per conèixer quin és el grau de compliment previ
que té l’organització amb els requisits de la norma que es vol implantar. A partir
d’aquí es defineixen els elements clau del sistema, es traça un pla de treball on
es detallen les activitats, els terminis i els responsables i s’estableix el suport
documental del sistema. A mesura que el sistema de gestió de qualitat es va
dissenyant, es van implementant els registres documentals en tots els processos
per àrees.

Segons el sector econòmic de l’empresa a certificar, és possible que, a més,
es necessitin activitats d’assaig, calibratge i/o inspecció; per tal de fer
revisions de productes, equips, instal·lacions... Aquests estudis permetran
comprovar si les propietats d’un producte, procés o servei són de la qualitat
requerida i hauran de realitzar-se per part d’entitats independents, que
poden ser tant públiques com privades i que ofereixen resultats imparcials i
objectius.

Finalment, si es determina que el producte o servei compleix els requisits que
s’indiquen a la norma tècnica, l’entitat de certificació concedeix el certificat
corresponent. Si sorgeixen disconformitats, l’empresa haurà d’eliminar-les i
tornar a iniciar el procediment.
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La certificació és l’acció realitzada per una entitat independent mitjançant la
qual es manifesta que una organització, producte, procés o servei compleix
tots els requisits definits en unes normes o especificacions tècniques
determinades.

No obstant això, l’obtenció del certificat no és permanent: un cop obtingut, per
mantenir-lo és obligatori realitzar auditories periòdiques per comprovar i mantenir
el sistema actualitzat enfront de possibles canvis. Així, podem trobar auditories
internes i auditories externes de seguiment i de recertificació.

Auditories de comprovació i recertificació

Després de la primera auditoria inicial en seguiran d’altres que obligaran l’or-
ganització a mantenir actualitzats els seus procediments. El desenvolupament
d’auditories internes periòdiques permet assegurar que les auditories externes
reglamentàries siguin tan poc desfavorables com sigui possible.

L’auditoria de prevenció de riscos s’ha de repetir cada quatre anys, excepte quan es
realitzin activitats d’especial perillositat incloses en l’Annex I de l’RSP, en què el
termini serà de dos anys. En tot cas, s’ha de repetir l’auditoria quan ho requereixi
l’autoritat laboral, amb l’informe previ de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i, si escau, dels òrgans tècnics en matèria preventiva de les comunitats
autònomes, a la vista de les dades de sinistralitat o d’altres circumstàncies que
posin de manifest la necessitat de revisar els resultats de l’última auditoria.

A banda de la importància pública i comercial d’una certificació, que mou els
consumidors i/o clients a dipositar una major confiança en entitats certificades,
el motiu principal pel qual s’avalua una organització d’acord amb un model
estandarditzat (de qualitat, de qualitat total, d’excel·lència...) hauria de ser per
mantenir una actualització i millora contínua de l’organització. En aquest
sentit, són diverses les empreses certificadores acreditades per l’ENAC, l’Entitat
Nacional d’Acreditació (vegeu la figura 2.1).

Figura 2.1. Algunes de les empreses certificadores
acreditades

www.enac.es

Les avaluacions i auditories freqüents ofereixen una fotografia de l’estat de l’orga-
nització en un moment determinat i mostren quins són els punts forts i els punts
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dèbils. Aquests punts dèbils o àrees de millora poden esdevenir oportunitats en
els quals aplicar projectes de millora. El seguiment del progrés de la implantació
d’aquests projectes també haurà de controlar-se i, finalment, aquesta cadena de
revisió esdevindrà un bucle de millora contínua. Els models de qualitat que ajuden
a implementar aquestes estratègies són, a més d’eines de diagnòstic, eines de gestió
per mantenir revisada l’empresa o organització.

2.3 L’auditoria reglamentària de prevenció de riscos

L’auditoria de PRL és una de les activitats considerades d’auditoria reglamentària;
és a dir, d’aquelles que es realitzen sobre la base de la legislació de prevenció de
riscos aplicable, l’objectiu de la qual és verificar el compliment de la normativa
vigent. Tot i així, moltes empreses que estan obligades a passar l’auditoria
reglamentària de prevenció de riscos tenen també un sistema de gestió en el qual
s’inclou el Sistema de Seguretat i Salut (SST); de manera que les dues auditories
es poden superposar.

La normativa espanyola de prevenció de riscos defineix clarament quins són els
objectius de l’auditoria de PRL; aquesta haurà de:

• Comprovar com s’ha fet l’avaluació inicial i com es fa l’avaluació periòdica
dels riscos (per exemple, per l’avaluació periòdica quines accions es realit-
zen quan canvien les circumstàncies productives per a l’adquisició de nova
maquinària).

• Analitzar les mesures i activitats preventives que s’han realitzat i verificar-
les en cas de dubte (per exemple, si s’ha pres la decisió de realitzar formació
davant l’adquisició de nova maquinària, si aquesta s’ha portat a terme).

• Comprovar que el tipus i la planificació de les activitats preventives s’ajusten
al que disposa la normativa sobre riscos específics que li sigui aplicable (per
exemple, si la formació l’ha dut a terme personal especialitzat).

• Analitzar l’adequació entre els procediments i els mitjans requerits per dur
a terme les activitats preventives i els recursos de què disposa l’empresari i
en concret com està organitzada la prevenció (per exemple, comprovar que
el nombre de treballadors implicats en la formació hagi estat el correcte).

Hem de tenir en compte que comprovar si les condicions de treball que hi ha a
l’empresa en un moment determinat compleixen o no la normativa que els sigui
aplicable (l’amplada d’un corredor o la protecció d’una màquina, per exemple)
no és objecte de l’auditoria de PRL; aquest és un punt objecte d’interès per a les
inspeccions.

Tenint en compte això, és lògic que l’auditoria comenci per l’anàlisi de la docu-
mentació sobre l’avaluació dels riscos i la planificació de les activitats preventives.
L’empresa està obligada a disposar d’aquesta documentació i l’auditor ha de
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comprovar si és complerta (és a dir, si inclou tota la informació), si és coherent (és
a dir, si les activitats preventives són les exigibles segons el resultat de l’avaluació)
i si poden ser dutes a terme amb els mitjans (propis o concertats) disponibles.

Tanmateix, l’auditoria no pot limitar-se a la comprovació de la correcció formal
de la documentació, ja que aquesta pot no reflectir la situació real de l’empresa;
caldrà comprovar in situ els nivells d’integració i eficiència de la PRL (vegeu la
figura 2.2). Una visita física a l’empresa, el que es coneix com a auditoria de
camp, és essencial per constatar que no s’han deixat d’avaluar parts significatives;
en aquest cas, l’auditor també podrà:

• fer observacions oculars durant la visita a l’empresa.

• rebre informacions per part de les persones treballadores i els seus represen-
tants.

• informar-se sobre els accidents esdevinguts i els danys per a la salut que
s’hagin posat de manifest com a resultat de la vigilància de la salut.

Figura 2.2. Taula orientativa dels nivells d’integració i eficiència de la PRL

Font: Osalan (Institut Basc de Seguretat i Salut Laborals; www.osalan.euskadi.eus/osalan)

En els casos en què una empresa o organització tingui molts llocs de treball de
característiques iguals o molt similars, no caldrà visitar-los tots. N’hi ha prou amb
una mostra que sigui representativa del conjunt, tenint en compte tant el grau
d’homogeneïtat d’aquest conjunt, com el tipus i la gravetat dels riscos existents.

Si ha raons objectives, és a dir, si l’auditor aprecia una contradicció palesa entre
aquestes dades i la informació (o la seva omissió) i la documentació a comprovar,
haurà de verificar els resultats de l’avaluació de riscos.
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En qualsevol cas, ha de quedar clar que una auditoria no pot ser una simple
avaluació de documents, però tampoc cal que comporti una verificació exhaustiva
de la informació aportada per l’empresari (cosa que podria suposar, entre d’altres,
la total repetició de l’avaluació dels riscos). El just equilibri entre tots dos extrems
ha de guiar l’actuació de tot auditor.

S’ha de tenir present que la responsabilitat de l’auditor no ve determinada pel fet
d’haver detectat o no errors o irregularitats, sinó que només es deriva en el cas de
no haver complert adequadament amb les seves obligacions.

Finalment, després de l’anàlisi de la documentació i de les informacions i obser-
vacions recollides en la visita, l’auditor ha de comprovar la concordança entre
ambdues fases i fer la part més important de l’auditoria: l’avaluació sistemàtica
del compliment dels requisits legals exigibles. Aquesta fase s’acostuma a fer
mitjançant un qüestionari d’auditoria que sovint adopta la forma de check list, amb
la relació ordenada dels punts concrets dels quals cal verificar el compliment.

2.4 Fases de les auditories de prevenció de riscos

Tota auditoria segueix les mateixes fases; a la figura 2.3 podeu veure un diagrama
de flux amb el procediment habitual, mentre que a la taula 2.3, podeu veure un
esquema amb les diferents fases i l’activitat corresponent a cada etapa.

Figura 2.3. Diagrama de flux sobre les fases d’una
auditoria
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Taula 2.3. Fases de l’auditoria

Fase Etapa Activitat

1 Iniciació Engegar el procés

2 Preparació Quins recursos s’han d’utilitzar

3 Realització Com fer-ho

4 Informe On plasmar els resultats

5 Finalització Com concloure el procés

6 Comunicació A qui comunicar els resultats

Font FREMAP (Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61; www.fremap.es)

2.4.1 Fase 1: iniciació

El procés l’inicia l’empresa quan contacta amb l’organització auditora i li sol·licita
la realització d’una auditoria del seu SGPRL. Un cop rebuda la sol·licitud, és
molt important que l’organització auditora reuneixi la informació essencial del seu
client per poder conèixer-lo, així com per identificar les seves necessitats. Com
més informació tingui l’equip auditor abans de començar l’auditoria, més eficaç
en serà el desenvolupament.

L’organització auditora hauria de començar una tasca de:

• Conèixer l’empresa, el sector productiu i els principals processos, equips i
matèries primeres emprades en l’activitat, si fa una activitat constant o de
temporada...

• Modalitat preventiva, si té activitats assumides amb recursos propis i/o
activitats concertades amb serveis de prevenció aliens o mancomunats.

• Nombre de centres de treball, seu principal, adreces, telèfons i persones de
contacte...

• Legislació específica del sector i conveni col·lectiu aplicable.

• Nombre de persones treballadores per centre i tipus de contractació realit-
zades (fixos, subcontractats i d’empreses de treball temporal.

• Horari i jornada laboral, treball per torns, nocturn...

• Existència o no de representants dels treballadors, tipus i nombre d’òrgans
de consulta.

Un cop recollida aquesta informació, s’ha de preparar un pressupost per fer
l’auditoria. I un cop revisat i acceptat pel client, la realització es formalitza per
contracte.
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2.4.2 Fase 2: preparació

L’entitat auditora confecciona un pla d’auditoria; informa l’equip auditor, proposa
la data d’auditoria i comunica aquest programa a l’empresa perquè l’aprovi.

Un pla d’auditoria és una guia de treball per a l’auditor i per a l’empresa. Facilita
l’establiment dels horaris i la coordinació de les activitats d’auditoria i garanteix
que totes les activitats siguin eficaçment realitzades, perquè no es produeixi
duplicitat d’esforços i es compleixin els terminis de temps que s’hagin establert.
A més, formalitza l’acord entre el client, l’equip auditor i l’auditat, respecte a
la realització de l’auditoria. El seu compliment constitueix una prova davant de
tercers del treball desenvolupat, una garantia de qualitat i constitueix un mètode
de supervisió del procés auditor.

El pla d’auditoria no ha de ser un document extens; el seu nivell de detall hauria
de ser flexible i conseqüent amb l’abast de l’auditoria i el grau de complexitat de
l’organització auditada. Ha d’incloure els aspectes següents:

• Identificació de l’empresa auditora i auditada.

• La identificació del representant de l’auditat en l’auditoria.

• Els objectius de l’auditoria.

• L’abast de l’auditoria, incloent la identificació de les unitats de l’organitza-
ció i unitats funcionals i els processos que s’auditaran.

• Els criteris d’auditoria i els documents de referència.

• Identificació de l’equip auditor, amb la seva qualificació, funcions i respon-
sabilitats.

• Calendari de l’auditoria, amb les dates, llocs i horaris on es faran les
activitats de l’auditoria in situ, incloent-hi les reunions amb la direcció de
l’auditat i les reunions de l’equip auditor.

• Documents i registres que han d’estar a disposició de l’equip auditor.

• Recursos materials necessaris.

• Altres temes que puguin ser rellevants per a l’auditoria.

2.4.3 Fase 3: realització

L’auditoria comença amb una reunió inicial i conclou amb una reunió final.
Entremig es desenvolupa la fase necessàriament cabdal de l’auditoria que, per
la seva diversitat i complexitat, consta de tres etapes:
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1. Reunió inicial

2. Recollida d’evidències i registre de resultats

3. Reunió final

Reunió inicial

Tota auditoria comença amb una reunió inicial (entre 15 i 30 minuts) entre l’equip
auditor i l’auditat per aclarir tots els aspectes necessaris i, si escau, matisar o
modificar el pla d’auditoria proposat. Els objectius d’aquesta reunió són:

• Presentar l’equip auditor al personal de l’empresa auditada.

• Revisar el pla d’auditoria.

• Confirmar els objectius, l’abast i els criteris de l’auditoria.

• Establir el calendari de reunions que es mantindran amb l’auditat.

• Confirmar la disponibilitat dels mitjans i instal·lacions que necessiti l’equip
auditor.

• Proporcionar un breu resum de com es duran a terme les activitats d’audi-
toria.

• Determinar el format de l’informe final, la data de lliurament prevista i la
distribució que se’n farà.

• Rebre la documentació aportada per l’empresa.

• Establir la durada prevista de les diferents activitats de l’auditoria.

• Indicar els riscos de l’equip auditor, mesures preventives i EPI que s’utilit-
zaran.

• Confirmar els canals de comunicació entre equip auditor i auditats.

• Establir els requisits de confidencialitat.

• Proporcionar a l’auditat l’oportunitat de fer preguntes.

Recollida d’evidències i registre de resultats

Consisteix en un procés de recopilació i verificació de la informació sobre el
terreny, registrant aquelles troballes de no conformitat que detecti, així com la
base evidencial. Només la informació que és verificable pot constituir evidència
de l’auditoria. De fet, la recerca de l’evidència és l’auditoria en si.

L’equip auditor farà la seva tasca mitjançant entrevistes personals, observació de
les activitats, l’examen de la documentació i registres i qualsevol altra eina que
estimi oportuna (com mesuraments in situ de les condicions de treball), cerca
de les evidències necessàries que donin suport a les troballes d’auditoria, que
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Eines d’avaluació i
autoavaluació

Les eines d’avaluació i
autoavaluació d’una auditoria
són els qüestionaris i les llistes
de comprovació o verificació
(check list).

posteriorment seran la base sobre la qual se sustentaran les opcions de millora, les
desviacions i les no conformitats del sistema de prevenció, pel que fa als criteris
d’auditoria establerts.

Els mètodes per recopilar aquesta informació inclouen, forçosament, segons la
normativa de PRL:

• Revisió de la documentació relativa al pla de prevenció de riscos laborals,
a l’avaluació de riscos, a la planificació de l’activitat preventiva i tota la
informació sobre l’organització i activitats de l’empresa que sigui necessària
per a la realització de l’auditoria. El temps dedicat a aquesta activitat hauria
d’abastar entre el 20 i 25% del temps d’auditoria.

• Treball de camp: entrevistes i observacions de les activitats, dirigides a
verificar que la documentació indicada en el paràgraf anterior reflecteix amb
exactitud i precisió la realitat preventiva de l’empresa. Aquesta anàlisi, que
podrà fer-se aplicant tècniques de mostreig quan sigui necessari, inclourà
la visita als llocs de treball. El temps dedicat a aquesta activitat hauria
d’abastar entre el 75 i 80% del temps de l’auditoria.

Cal destacar que l’absència de dades o documents és una evidència per
si mateixa. Per exemple, no presentar durant l’auditoria el document que
recull l’avaluació de riscos és una evidència que no s’ha realitzat.

La utilització del qüestionari constitueix una manera senzilla de dur a terme
una avaluació. Mitjançant la resposta a una sèrie de preguntes pot efectuar-se un
diagnòstic de l’organització i saber quin és el seu comportament pel que fa als
criteris que componen el model.

Aquesta forma d’avaluació permet obtenir una primera imatge d’una manera
genèrica i sense detalls excessius sobre quina és la situació de l’empresa. Pel fet
de ser l’instrument més senzill, pot utilitzar-se tant per familiaritzar el personal
de l’organització amb els processos d’autoavaluació, com per obtenir uns primers
resultats que motivin el personal a continuar i també per anar madurant abans de
fer una avaluació més completa amb posterioritat.

A més, la utilització del qüestionari pot ajudar l’organització a establir les
orientacions i prioritats futures, permet comparar els resultats amb els d’altres
organitzacions que utilitzin el mateix qüestionari, induirà l’organització a controlar
els seus progressos d’una manera freqüent i orientarà el seu funcionament vers la
millora contínua.

Tot i ser un instrument senzill, el qüestionari pot plantejar inicialment la dificultat
de comprendre el significat de cada pregunta i de valorar-la de la manera més
objectiva i realista. Hi ha el risc que, per mitjà de les respostes, les persones tractin
de presentar el que voldrien ser, en lloc de presentar una imatge real del centre. No
obstant això, en l’avaluació cal ser tan objectiu i sincer com sigui possible en el
plantejament de les preguntes i en les respostes.

Les llistes de comprovació, comunament conegudes com a llistes de verificació
(en anglès, check list), són mètodes ràpids per avaluar situacions concretes,
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normalment les condicions de treball. En PRL són una de les eines més utilitzades,
tant per a l’avaluació com per a l’autoavaluació.

Presenten l’avantatge que són ràpides i fàcils d’usar i proporcionen la informació
preliminar que permet identificar les principals àrees o condicions de risc que
posteriorment es valoraran amb més detall. Es tracta d’eines d’avaluació generals
i que es poden aplicar en diferents sectors d’activitat i pràcticament per a qualsevol
lloc de treball i tipus d’empresa.

Una llista de comprovació sol tenir un paràgraf de text per a cada tasca, amb un
buit quadrat a la part dreta. Una vegada la tasca ha estat completada, al quadrat se
li fa una petita marca de verificació (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. ’Check list’ de riscos

Reunió final

En aquesta reunió, i com a pas previ a la preparació de l’informe d’auditoria,
l’equip auditor es reuneix amb la direcció de l’auditat i amb els responsables de
les funcions auditades (que, generalment, solen ser els mateixos participants que
en la reunió inicial), amb l’objectiu de tractar els següents punts habituals d’una
reunió de tancament:

• Agraïment de l’equip auditor per les atencions i facilitats rebudes.

• Explicar el compromís de confidencialitat per part de l’equip auditor.

• Relatar com s’ha desenvolupat el procés d’auditoria.

• Retornar tota la documentació aportada per l’organització per al desenvolu-
pament de l’auditoria, incloses còpies de registres, procediments...

• Exposició de la naturalesa de cada desviació, explicant les conseqüències
que té o pot tenir i avaluant-ne la gravetat dins del sistema de prevenció
auditat.

• Grau de compliment dels objectius d’auditoria.
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• Grau de participació i col·laboració.

• Valoració sobre la integració de la prevenció en el sistema general de gestió.

• Lectura i explicació detallada de les desviacions detectades.

• Oportunitats de millora i punts forts.

• Revisió del compliment del pla d’auditoria.

• Visió global de l’auditoria.

2.4.4 Fases 4 i 5: informe d’auditoria i finalització

El procés finalitza amb l’informe d’auditoria que l’empresa auditora lliurarà a
l’empresa auditada. Aquest informe és propietat del client de l’auditoria i els
membres de l’equip auditor i tots els receptors de l’informe han de respectar i
mantenir la deguda confidencialitat sobre l’informe.

L’empresa ha de conservar l’informe d’auditoria reglamentària de l’SGPRL a
disposició de l’autoritat laboral competent i dels representants dels treballadors.
Això suposa que se n’ha de garantir la conservació, almenys, fins a la pròxima
auditoria.

El contingut de l’informe de l’auditoria de prevenció de riscos ha d’incloure:
l’objecte, l’abast i el pla de l’auditoria, els documents de referència utilitzats que
han servit de base per a l’auditoria, i indicar la metodologia utilitzada (incloent-
hi els centres visitats i les persones entrevistades, amb indicació del càrrec que
ocupen).

L’informe d’auditoria conté totes les troballes de no conformitat i un resum
de les evidències en què es basen, i en ell s’hi indicaran també els punts forts
de l’empresa que hagin estat detectats, les àrees de millora i les desviacions.

Si escau, es farà una descripció sistemàtica i ordenada de les no conformitats
amb la indicació, per a cadascuna d’elles, de les raons per les quals es consideren
com a tals i la qualificació de la seva gravetat. És a dir, cada no conformitat ha de
ser qualificada segons si representa o no:

• Un greu risc per a la seguretat i la salut de les persones treballadores
(com ara la utilització de maquinària antiga, no avaluada i/o manifestament
perillosa).

• La manca de previsió o control en relació amb determinades situacions,
circumstàncies o elements “crítics” (com ara, no fer que es duguin a terme
les revisions periòdiques d’ascensors, calderes...).

• Una errada greu en la planificació i/o organització de la prevenció (com ara
que només la unitat organitzativa “Servei de Prevenció” tingui atribuïdes
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funcions en aquesta matèria, o que els seus components no tinguin les
qualificacions requerides per complir el seu objectiu).

En aquests casos, s’indicarà la necessitat d’accions correctives o de millora, apor-
tant els detalls i suggeriments d’actuació que es considerin necessaris. Aquestes
recomanacions de com resoldre les no conformitats, són només suggeriments,
ja que és la pròpia empresa auditada qui té la responsabilitat d’adoptar les
mesures necessàries per solucionar les deficiències que suposin incompliments
de la normativa sobre PRL.

A partir de la lectura de l’informe, l’empresa auditada ha d’adoptar les mesures
necessàries per solucionar les deficiències que s’hagin posat de manifest i que
suposin incompliments de la normativa de PRL. Aquestes mesures formen part de
la planificació de l’activitat preventiva de les empreses.

2.4.5 Fase 6: comunicació

D’una banda, és necessari que es comuniqui l’informe als representants de les
persones treballadores, en compliment dels seus drets d’informació, consulta
i participació sobre les activitats preventives de l’empresa. De l’altra, llevat
que l’auditoria hagi estat realitzada a requeriment de l’autoritat laboral, no és
obligatori comunicar a l’autoritat laboral que l’auditoria ha estat realitzada i que
disposa d’un informe final.

En el cas que l’auditoria s’hagi realitzat a requeriment de l’autoritat laboral,
l’empresa auditada haurà de tenir en compte els requisits que contingui el
requeriment concret; com poden ser:

• La comunicació a l’autoritat de la identitat de l’empresa auditora i/o còpia
del contracte per a la realització de l’auditoria...

• La comunicació de les dates de realització de l’auditoria, compliment de
terminis impostos en el requeriment, i similars.

• La remissió a l’autoritat laboral de l’informe final de l’auditoria.

• El compliment de terminis per a la correcció d’errors detectats per l’audito-
ria.

2.5 El model d’auditoria ISO: no conformitats, accions correctives i
preventives, i àrees de millora

L’avaluació en el model de qualitat ISO cerca evidències documentals de si
els productes, els serveis, les pràctiques, les responsabilitats s’adeqüen a les
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referències que es troben al manual de qualitat, als procediments establerts i, en
general, als requisits de la norma ISO de referència.

Per això, en l’informe que realitzi l’equip auditor s’indicaran les adequacions
a la norma, també anomenades bones pràctiques; així com els incompliments
detectats, és a dir, les no conformitats.

2.5.1 Les no conformitats

Tots aquells incompliments dels requisits previstos en el sistema de gestió i/o
en la normativa general aplicable es consideren no conformitats. En l’informe
d’auditoria, les no conformitats es documentaran sempre amb suficient detall per
tal que l’organització pugui identificar exactament el que s’ha trobat i els permeti
l’anàlisi de les causes i la determinació futura d’accions correctives d’aquesta
situació que incompleix la norma.

Aquestes no conformitats són evidències objectives basades en fets precisos i
objectivables que demostren que:

• No s’ha considerat un requisit.

• Es fa una pràctica que difereix del sistema definit.

• O bé, és una pràctica que no és eficaç.

Una no conformitat és l’evidència de l’incompliment d’una norma.

Segons el grau d’importància d’aquests incompliments, es consideraran no con-
formitats majors o no conformitats menors, depenent de si la manca o absència
del requisit pot derivar o bé en una situació de risc greu, o bé en una mala praxi
preventiva (vegeu la figura 2.5).

Una no conformitat major o crítica és una detecció d’un incompliment greu que
pot consistir en:

• Una absència en considerar algun requisit de la norma

• Falta o faltes freqüents en el compliment de la norma

• L’incompliment de requisits legals o reglamentaris

• Absència de correcció de no conformitats prèvies

D’altra banda, són no conformitats menors o lleus aquelles que:

• No representen una amenaça per al sistema

• Es tracta d’un incompliment aïllat
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• No són considerades no conformitats majors

Figura 2.5. Diagrama per la decisió de desviacions
en una auditoria

Exemples de no conformitat major i menor

• Una no conformitat major pot ser, per exemple, no haver revistat i actualitzat el Pla de
prevenció de riscos després d’un accident greu.

• Una no conformitat menor pot ser, per exemple, un control deficient de les còpies
documentals distribuïdes, com seria el fet que durant l’auditoria apareguessin còpies
d’edicions o revisions de procediments obsolets.

Algunes no conformitats podran ser corregides de forma immediata i tancaran el
procés. Altres necessitaran una acció correctiva i caldrà un pla i una implantació
que hauran de ser revisats posteriorment per l’equip auditor.

2.5.2 Accions correctives

Una acció correctiva és aquella acció que es realitza per eliminar la causa
d’una no conformitat detectada o una altra situació indesitjable.

En la declaració de no conformitat l’auditor ha d’incloure, com a mínim, la
descripció de la no conformitat amb referència a l’incompliment del requisit exigit;
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també l’acció correctiva proposada per l’auditat i la verificació de tancament de
l’acció correctiva, quan aquesta es produeixi.

El tancament de les no conformitats requereix una tasca de seguiment de
l’auditor sobre l’auditat que pot durar diversos mesos, depenent del temps previst
per a la implantació de les accions correctores per la qual cosa, en molts casos,
serà necessari tornar a l’empresa per a la seva verificació.

La no conformitat es tancarà només quan la situació final sigui satisfactòria, és a
dir, quan hi hagi evidència (incloent la corresponent documentació de suport) que
l’acció correctiva ha estat eficaç i també que s’han pres mesures per evitar que
aquesta no conformitat es repeteixi.

En tot cas, el redactat d’una no conformitat ha de complir els següents requisits
(vegeu la figura 2.6):

• Ha d’ajustar-se al criteri d’auditoria i per tant no pot contenir opinions.

• Ha de ser clara i concisa, estar recolzada en evidències objectives i no
contenir redaccions generalistes o difuses.

• Ha de definir amb claredat el problema identificat i no assenyalar com
resoldre’l.

• No s’ha de personalitzar mai.

Figura 2.6. Model d’una no conformitat

Tot i que des del punt de vista reglamentari totes les no conformitats tenen la
mateixa consideració d’incompliment legal, a efectes informatius i per tal d’ajudar
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a prioritzar les accions postauditoria de l’empresa, algunes incorreccions que es
troben en el decurs de l’auditoria es relacionen classificant-se segons un criteri
de gradació:

• Les pràctiques que no s’acomoden totalment a la norma però no tenen la
consideració d’incompliment s’anomenen desviacions. L’equip auditor en
el seu informe recollirà l’objecte i el lloc de detecció de la troballa en termes
precisos, l’incident que va posar de manifest la troballa, el text de la norma
que s’incompleix i suggerirà fer una revisió per tal de corregir el desviament.

• En altres casos, l’informe podrà recollir algun aspecte de les activitats audi-
tades que implica un potencial risc de no conformitat. Ho farà anomenant
la troballa com a observació o recomanació.

• En altres casos anomenarà oportunitat de millora allò que permeti una
millora potencial de l’SGPRL.

Exemples d’oportunitat de millora i d’observació/recomanació

• Una oportunitat de millora pot ser, per exemple, un canvi en la redacció d’algun dels
objectius plantejats de manera que els resultats puguin ser mesurables amb sistemes
d’indicadors més simples.

• En empreses que no tenen tots els processos definits i/o elaborats, una
observació/recomanació podria ser, per exemple, actualitzar el mapa de processos.

2.5.3 Accions preventives

Les accions preventives són aquelles que es duen a terme per eliminar l’origen
d’una no conformitat potencial o una altra situació que encara no hagi passat i que
no seria desitjable que passés.

Una acció preventiva és una acció presa per eliminar la causa d’una no
conformitat potencial o una altra situació potencialment indesitjable.

Les accions preventives sempre han de tenir en compte tant els principis determi-
nats per la norma com els principis bàsics de PRL exposats a la normativa per ser
accions eficaces.

Exemple d’acció preventiva

Si, per exemple, s’identifica un risc per exposició a un producte químic que no estava
contemplat en cap procés del sistema de gestió de l’empresa, s’ha de planificar l’acció
preventiva per reduir el risc i assignar-hi els recursos necessaris per poder fer-ho.



Gestió de la prevenció 99 Sistemes de gestió normalitzats

En anglès, s’anomena
RADAR (results,
approaches, deploy and
assess and refine) i en
castellà, REDER
(resultados, enfoque,
despliegue y
evaluación-revisión).

2.5.4 Determinació de les àrees de creixement i elaboració dels plans
de millora

A partir de la informació obtinguda en l’auditoria mitjançant qüestionaris, formu-
laris, llistes de comprovació..., sorgiran (a més de la relació de les evidències en
què s’ha basat l’avaluació) els punts forts de l’empresa o organització, i també
un gran nombre de punts febles o d’àrees de millora. L’interès de l’auditoria és,
precisament, facilitar la detecció d’aquests punts febles per tal que l’organització
auditada pugui treballar-los i convertir-los en àrees de millora.

Un cop detectades les àrees de millora s’han de determinar les prioritats d’actuació.
Un criteri pot ser el de les puntuacions: si s’assignen puntuacions davant de cada
un dels criteris i es relacionen amb les puntuacions obtingudes en l’avaluació se’n
pot extreure la llista d’àrees prioritàries.

Un cop establertes les àrees prioritàries de treball, cal traduir-les en plans de
millora. S’hauran de designar les persones que constituiran els equips de millora,
establir els objectius que es volen assolir, les activitats que es desenvoluparan, el
calendari de realització, els recursos que han de ser mobilitzats i els procediments
de seguiment o avaluació. El conjunt dels projectes constituirà el pla de millora
de l’organització.

El que es pretén és que, en el moment que es realitzi una nova avaluació, s’hagin
esmenat les deficiències (àrees de millora) detectades anteriorment. Inevitable-
ment, sorgiran noves àrees de millora que es convertiran novament en plans i
projectes concrets. Les avaluacions successives permetran veure el progrés de
l’organització i els resultats que s’han assolit. A partir de cada nova avaluació, es
determinaran altres plans de millora, de manera que l’organització s’instal·li en un
cicle de millora permanent.

2.6 El model d’auditoria EFQM: la metodologia REDAR

El model d’excel·lència de l’EFQM va ser presentat el 1991 i revisat el 2003, per
la European Foundation for Quality Management (la ‘Fundació Europea per a la
Gestió de la Qualitat’). Des de la seva creació, ha mostrat la seva eficàcia com a
sistema de gestió de les organitzacions, i com a instrument per a l’autoavaluació;
a més a més, representa el marc per valorar l’atorgament dels Premis Europeus i
Nacionals a la Qualitat.

Les organitzacions que utilitzen el sistema d’excel·lència en la qualitat EFQM,
tenen una menor dependència de les avaluacions realitzades per entitats alienes, ja
que utilitzen de forma sistemàtica el model d’autoavaluació que facilita el mateix
sistema EFQM, el model REDAR.

Aquestes empreses han d’avaluar segons els criteris i subcriteris en què està
organitzat el model EFQM. Això els permet obtenir dades que reflecteixen fins a
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quin punt s’està aplicant el cicle de millora contínua a l’organització. En aquest
sentit, el model EFQM adopta dos elements clau:

• El model EFQM d’avaluació canvia el cicle PDCA –planificar (plan),
desenvolupar (do), comprovar (check) i actuar (act)–, i el converteix en
el cicle REDAR: resultats, enfocament, desplegament i avaluació-revisió
(vegeu la figura 2.7).

• El model EFQM reprèn i desenvolupa el concepte de qualitat total; que
comporta també la idea del cercle continu, com a base de la millora contínua
en la gestió.

Figura 2.7. Avaluació segons el model REDAR

Es pot considerar el model REDAR com una variant del model PDCA. La dife-
rència més important és que el model REDAR suggereix que abans de planificar
el que farem (el que s’anomena adoptar un “enfocament”) és necessari determinar
els resultats que es volen millorar (els objectius). Això reforça la importància de
la relació causa-efecte entre el procés (el que fem) i els resultats (el que volem
aconseguir). Com hem dit abans, les seves sigles fan referència a:

1. Resultats. És a dir, impacte quantitatiu i abast. S’assoleixen els objectius
previstos? Es tracta de determinar els resultats que es volen aconseguir
com a part del procés d’elaboració de la política i l’estratègia de l’empresa.
Aquests resultats fan referència al rendiment de l’organització, tant en
l’àmbit econòmic, financer i operatiu, com en les percepcions de tots els
grups d’interès de l’organització.

Aquest element s’ocupa dels èxits aconseguits per una organització. Els
resultats, en una organització considerada excel·lent, mostraran tendències
positives i/o un bon rendiment sostingut, els objectius seran adequats i
assolibles i el rendiment serà bo comparat amb el d’altres organitzacions
com a conseqüència dels enfocaments. A més, l’àmbit d’aplicació dels
resultats abordarà les àrees rellevants.

2. Enfocament. Hi ha una planificació per obtenir els objectius? Es tracta
de planificar i desenvolupar un seguit d’enfocaments que han d’estar sòli-
dament fonamentats i integrats per tal que portin l’empresa a obtenir els
resultats requerits, ara i també en un futur proper.
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L’enfocament abasta el que una organització ha planificat fer i les raons
per fer-ho. En una organització considerada excel·lent l’enfocament estarà,
d’una banda, sòlidament fonamentat (és a dir, tindrà una lògica clara,
processos ben definits i desenvolupats i una clara orientació cap a les
necessitats de tots els grups d’interès) i, de l’altra, estarà integrat (és a dir,
donarà suport a la política i l’estratègia i, quan convingui, estarà vinculat a
altres enfocaments).

3. Desplegament. La planificació és implantada per tothom de forma siste-
màtica? Es tracta de desplegar els enfocaments de manera sistemàtica per
assegurar una implantació completa.

El desplegament s’ocupa del que fa una organització per desplegar l’enfoca-
ment. En una organització considerada excel·lent, l’enfocament s’implanta-
rà a les àrees rellevants i d’una manera sistemàtica.

4. Avaluació. Les dades es mesuren i s’analitzen? Es tracta d’avaluar i revisar
els enfocaments utilitzats basant-se en el seguiment i l’anàlisi dels resultats
assolits i en les activitats contínues d’aprenentatge.

5. Revisió. Del punt anterior, se’n deriven millores? En funció de tot el
cercle o espiral previs, es tracta d’identificar, establir prioritats, planificar
i implantar les millores que siguin necessàries.

Aquí es fa referència al que fa una organització per avaluar i revisar
l’enfocament i el desplegament d’aquest enfocament. En una organització
considerada excel·lent l’enfocament i el seu desplegament estaran subjectes
a mesuraments regulars i es realitzaran activitats d’aprenentatge, i utilitza-
ran aquests resultats per identificar, establir prioritats, planificar i implantar
millores.

En aplicar el model d’avaluació en una organització que utilitzi el sistema EFQM,
tots els elements de l’esquema REDAR (enfocament, desplegament, avaluació i
revisió) s’han d’aplicar en cada subcriteri del grup “agents facilitadors” i l’element
resultats s’ha d’aplicar en cada subcriteri del grup “Resultats”.

2.6.1 Pautes d’aplicació de l’esquema lògic REDAR per a l’avaluació
dels usuaris del model EFQM

L’EFQM model d’excel·lència és una pauta o patró no prescriptiu per a la
gestió organitzativa, promogut i dissenyat per ajudar les organitzacions i empreses
a ser més competitius. El fonament del model EFQM és l’esquema lògic
REDAR, que proporciona un marc pràctic que permet determinar l’actual “nivell
d’excel·lència” d’una organització i quins aspectes necessita millorar.

Basant-se en l’esquema lògic REDAR (que podeu veure exemplificat a la taula
2.4), el model EFQM ha creat dos instruments de suport per ajudar a avaluar i
puntuar els seus usuaris:
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• la targeta “Explorador d’oportunitats” i

• la matriu de puntuació REDAR.

Taula 2.4. Esquema lògic REDAR

Problemes / Aspectes a millorar Solucions / Accions a emprendre

R Quins resultats volem aconseguir, a nivell
de:
a) Rendiment de l’organització.
b) Econòmic financer.
c) Operatiu.
d) Percepció de grups d’interès.

Allò aconseguit per l’organització:
- Tendències positives i/o rendiment
sostingut.
- Objectius adequats que s’assoleixen.
- Bon rendiment comparat amb altres
organitzacions.
- Conseqüència dels enfocaments
(causa-efecte).
- Abast de l’aplicació dels resultats en àrees
rellevants.

E Quins enfocaments s’han de planificar i
desenvolupar per obtenir aquests resultats?

Allò que s’ha planificat fer i les raons per
fer-ho:
- Sòlidament fonamentat: lògica clara;
processos ben definits i desenvolupats;
orientat a grups d’interès.
- Integrat: dona suport a la política i a
l’estratègia; vinculat a altres agents.

D De quina manera es despleguen els
enfocaments per assegurar una bona
implantació?

Allò que es fa per aplicar l’enfocament:
- Implantat en àrees rellevants.
- De manera sistemàtica.

AR La forma d’avaluar i revisar els
enfocaments, sobre la base del seguiment i
l’anàlisi dels resultats assolits.

Allò que es fa per avaluar i revisar
l’enfocament i el desplegament.
- Mesuraments regulars.
- Activitats d’aprenentatge.
- Identificar, establir prioritats.
- Planificar i implantar la millora.

La targeta "explorador d’oportunitats"

Aquesta targeta és un instrument d’autoavaluació que serveix per identificar
oportunitats de millora. El seu objectiu és ajudar a identificar oportunitats de
millora a través de l’autoavaluació i alhora servir de suport a l’elaboració de plans
de millora.

No és una eina per ajudar a puntuar, sinó una sèrie de preguntes dissenyades per
tal que es contestin de manera ràpida durant una autoavaluació amb tres opcions
de resposta: “sí”, “no”, “parcialment”.

La targeta “explorador d’oportunitats” reflecteix, en essència, l’esquema lògic
REDAR, que constitueix el fonament del Model EFQM d’Excel·lència. No obstant
això, cal tenir en compte que no és una llista prescriptiva, sinó més aviat una
possible guia que indica a les organitzacions quins passos han de considerar si
volen recórrer el camí de l’excel·lència.

Com es fa servir la targeta? Per utilitzar aquest instrument, s’ha de seleccionar
un criteri i fer unes preguntes; tenint en compte la taula respectiva si s’aplica a un
resultat o a un agent facilitador.

Les activitats de millora s’han de centrar en les àrees on es trobin llacunes
o diferències (per exemple, una organització utilitzant la taula corresponent a
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Resultats pot identificar que no tenen establerts els objectius per a un grup d’interès
específic).

Preguntes que es preveuen a la targeta "explorador d’oportunitats"

A) Per als resultats:

• Hi ha resultats per a tots els grups d’interès?

• Mesuren els resultats tots els enfocaments rellevants i el desplegament d’aquests mitjançant
indicadors de percepció i de rendiment?

• Mostren tendències positives o un bon rendiment sostingut? En cas afirmatiu, durant quant
de temps?

• Hi ha objectius definits? En cas afirmatiu, s’assoleixen aquests objectius?

• Es fan comparacions amb organitzacions externes, com per exemple la competència i/o la
reconeguda com “la millor” empresa del sector?

• Els resultats comparats són bons?

• Els resultats mostren una relació causa-efecte amb els enfocaments?

• Els resultats mesuren un conjunt equilibrat de factors per a la situació actual i futura?

• Els resultats mostren una imatge holística de l’organització?

B) Per als agents facilitadors:

L’Enfocament...

• està sòlidament fonamentat?

• se centra en les necessitats dels grups d’interès?

• dona suport a la política i l’estratègia?

• està vinculat a altres enfocaments, si escau?

• és capaç de sostenir-se en el temps?

• és innovador?

• és flexible?

• es pot mesurar?

El desplegament de l’enfocament...

• està implantat en totes les àrees de l’organització?

• està implantat en tot el seu potencial i amb la màxima capacitat?

• està aconseguint tot el planificat?

• es realitza sistemàticament?

• ho entenen i accepten tots els grups d’interès?

• es pot mesurar?
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Com es pot garantir que
una empresa és excel·lent?

Per poder assegurar que una
empresa és excel·lent cal

comparar-la amb un model
reconegut. Aquesta comparació

es fa mitjançant l’avaluació, en la
qual un grup d’experts compara
el funcionament d’una empresa

amb un model de referència.
Aquesta revisió inclou també els
resultats obtinguts en un període

mínim de tres anys.

L’avaluació i revisió de l’enfocament i el seu desplegament...

• se’n mesura periòdicament l’efectivitat?

• proporcionen oportunitats per a l’aprenentatge?

• es comparen amb organitzacions externes com, per exemple, la competència, o les
reconegudes com “la millor empresa del sector”?

• es milloren prenent com a referència els resultats d’aquest aprenentatge i dels resultats dels
mesuraments del rendiment?

La matriu de puntuació REDAR

Es valoren i puntuen per separat els dos grans grups d’elements del sistema EFQM:
resultats i agents facilitadors. D’ambdós, es valora separadament el grau de
compliment dels diferents subcriteris que defineixen cada element. El criteri de
valoració es pot fer sobre la base de l’escala següent (vegeu la figura 2.8):

Figura 2.8. Avaluació REDAR

• De 0 a 25 - Molt deficient. La valoració molt deficient correspondria a
una situació en què el tema analitzat és anecdòtic, és a dir, hi ha evidències
molt petites o poc clares del que s’ha realitzat i el grau d’implantació és
mínim. Les evidències o afirmacions anecdòtiques són les que no tenen fets
que els donin suport. Per exemple l’afirmació: “El nostre equip directiu
està compromès amb la gestió de qualitat” pot expressar una realitat però si
no es diu “com” es demostra aquest compromís es tractarà d’una evidència
anecdòtica.

• De 25 a 50 - Deficient. La valoració deficient seria quan hi ha algunes
evidències en els últims anys, està implantat en diverses àrees i els resultats
són apropiats només en alguna àrea rellevant.
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• De 50 a 75 - Millorable. Serà millorable quan hi un clar desenvolupament
en diverses àrees rellevants i aquestes s’avaluen i revisen.

• De 75 a 100 - Excel·lent. S’aconseguirà la valoració excel·lent quan les
evidències són totals i tenen suport en la política i estratègia i estan totalment
implantades en la majoria d’àrees rellevants, existint una revisió contínua
per millorar. O sigui, l’evidència total indica que s’aporta informació deta-
llada i completa sobre la manera en què l’organització enfoca el subcriteri i
sobre la forma en què es porta a la pràctica.

Aquesta puntuació es determina pel nivell de les evidències detectades, que
poden ser:

• Sense evidència o evidències anecdòtiques.

• Alguna evidència.

• Evidència.

• Evidència clara.

• Evidència total.

En l’anàlisi REDAR es recullen les puntuacions assignades a cada criteri mitjan-
çant la suma de la puntuació obtinguda pels diversos subcriteris (vegeu la figura
2.9).

Figura 2.9. Taula d’anàlisi REDAR

Els beneficis que les empreses o organitzacions poden aconseguir amb la gestió
REDAR de l’EFQM no resideixen exclusivament en la millora dels resultats, sinó
que també treuen profit en obtenir, entre d’altres:

• Un major rendiment en el desenvolupament de la seva estratègia i plans de
negocis.
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• Un llenguatge comú dins un marc conceptual d’excel·ència on tots els
membres de l’organització comprenguin el sistema de gestió i assumeixin
les responsabilitats que els pertoquen.

• La incorporació natural de les iniciatives de millora en les seves activitats
quotidianes de producció o servei.

• Un aprenentatge constant de les altres organitzacions que també usen el
REDAR i participen en els premis EFQM, ja que comparteixen de forma
pública les bones pràctiques de cadascuna d’elles.

2.7 La importància de les bones pràctiques en salut laboral

Quan es parla de bones pràctiques, s’han de diferenciar d’altres tipus d’experièn-
cies i pràctiques empresarials. Així, distingirem entre:

• Experiència reeixida: una experiència amb bons resultats que no necessàri-
ament s’ha convertit en pràctica.

• Pràctica prometedora: una experiència reeixida que compta amb elements
que permetrien institucionalitzar-la.

• Bona pràctica: una experiència que parteix d’un resultat valuós des de la
perspectiva organitzacional i que se sosté en el temps.

Una bona pràctica és una experiència o intervenció que s’ha implementat
amb resultats positius, és eficaç i útil en un context concret, contribuint a
fer front, a regular, a millorar o solucionar problemes i/o dificultats que es
presentin en el treball diari de les persones en diversos àmbits; poden servir
de model per a altres organitzacions.

Una bona pràctica compleix amb algunes característiques; com ara:

• Presenta un resultat valuós per a l’usuari.

• És senzilla i simple.

• Sorgeix com a resposta a una situació que cal modificar o millorar.

• És pertinent i adequada al context local on s’implementa.

• És sostenible en el temps, pot mantenir-se i produir efectes duradors.

• Fomenta la replicació de l’experiència en una situació diferent però amb
condicions similars.

• És innovadora, entenent que la innovació no només implica una nova acció
sinó que pot ser una manera diferent i creativa de realitzar pràctiques
tradicionals o de reorganitzar-les.
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• Considera elements d’avaluació de resultats, retroalimentació de les accions
i reorganització a partir del que s’ha après.

El fet de considerar les bones pràctiques de forma destacada permet fer-ne difusió,
recollir i valorar el treball, els sabers i les accions que realitzen les persones
en la seva feina, de manera quotidiana; això permet generar coneixement vàlid
empíricament, transferible i útil. Aplicat a organitzacions, el fet de disposar de
criteris explícits i compartits de bona pràctica presenta diferents avantatges, com
ara:

• millora la qualitat global del servei,

• millora les activitats concretes i el funcionament dels equips,

• evita duplicitats d’esforços,

• minimitza haver de refer treballs per haver utilitzat mètodes de baixa qualitat
i, finalment,

• incrementa la productivitat i l’eficiència reduint costos.

La definició de criteris de bona pràctica professional afavoreix, en general,
l’aprenentatge col·lectiu i facilita la identificació i el rebuig de les que es poden
considerar males pràctiques (vegeu la figura 2.10).

Figura 2.10. Guia europea sobre bones pràctiques en matèria de seguretat

Font: osha.europa.eu

Alguns investigadors proposen, com a definició de bona pràctica en salut laboral,
aquella que realitza aportacions significatives a l’empresa, segons tres aspectes:

1. Materials i mètodes de treball segurs

2. Educació als treballadors perquè reconeguin els riscos i es protegeixin.

3. Capacitació als directius perquè assumeixin la seva responsabilitat.
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La implementació de bones pràctiques en salut laboral dins d’una empresa
significa realitzar millores pel que fa a materials, metodologia, informació
dels treballadors i capacitació dels directius. Així mateix, s’assenyalen com
a principals indicadors de resultats de bones pràctiques, els de reducció
d’exposició a riscos i d’incidència de danys, així com els de motivació, tant
d’empresaris com de treballadors.

Conscients de la importància de les bones pràctiques, les administracions públi-
ques, locals, autonòmiques, nacionals i internacionals, difonen de forma regular
guies de bones pràctiques en els diferents sectors d’activitat. En l’àmbit interna-
cional de la seguretat i salut en el treball, podeu trobar-ne tant de l’OMS, com de
l’OIT i, més específicament, la de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en
el Treball (OSHA EU). A escala nacional, l’INSST i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies tenen reculls i, darrerament, s’han incorporat també a
aquestes publicacions les administracions locals mitjançant les diputacions.

De la mateixa manera, moltes entitats privades i organitzacions empresarials i
sindicals recullen també bones pràctiques empresarials nacionals i internacionals
presentades per empreses referents en PRL que pretenen ser una ajuda a d’altres
companyies de qualsevol tipus i mida. Sovint aquestes pràctiques contenen a més
informació de la persona de contacte de cada companyia per poder aprofundir en
cas d’interès.
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Introducció

En aquesta sisena unitat, “Metodologies i control de la prevenció”, entrareu de ple
en els aspectes més concrets de com posar en pràctica les eines per assegurar la
prevenció de riscos laborals a l’empresa i garantir la millora de la seguretat i la
salut de les persones que hi treballen.

Malgrat que no existeix una única forma d’organitzar la prevenció en les empreses,
totes han de tenir com a finalitat donar compliment a l’extensa normativa en
prevenció de riscos laborals i facilitar l’assoliment dels objectius associats a
l’assegurament i la millora de la seguretat i la salut dels treballadors.

En el primer apartat, “Avaluació de riscos laborals”, veureu que no existeix
un únic mètode d’avaluació i que, a més, hi ha diversos tipus de procediments
d’avaluacions de riscos en funció de diferents criteris. Estudiareu els mètodes
generals, bàsics i coneguts arreu. També dedicarem un apartat a les avaluacions
de riscos interactives en línia per a les pimes i els autònoms.

En el segon apartat, “Planificació de la prevenció”, després d’una breu consi-
deració sobre el concepte de planificar en la gestió empresarial, estudiareu els
dos grans tipus de planificacions preventives sorgides a partir dels resultats de
les avaluacions de riscos d’una empresa, indústria o organització en general.
També estudiareu les modificacions legislatives relacionades amb la planificació
de la PRL, les seves fases d’implantació, les tècniques preventives necessàries
per al control de riscos incloent-hi de forma destacada la vigilància de la salut
i els serveis sanitaris com a peça imprescindible per a la millora de l’activitat
preventiva. Finalment, veureu alguns models de planificació desenvolupats.

En el tercer apartat, “El paper del recurs preventiu com a eina de supervisió
i control”, desenvoluparem tots els aspectes clau d’aquesta figura o rol concret
de la prevenció de riscos laborals per entendre la seva intervenció com a mesura
complementària de reforç de l’activitat preventiva. A continuació estudiareu
la seva gestió i actuació en la coordinació d’activitats empresarials i en el
sector específic de les obres de construcció. I, per finalitzar, veureu quina és
la documentació i els registres que cal elaborar per a aquesta figura del recurs
preventiu.

Finalment, en el quart apartat, “Gestió dels accidents de treball i malalties
professionals“, s’aborda tot el que cal fer un cop ja ha passat l’accident de treball i
el que comporta la detecció i investigació de la malaltia professional; es tracta que
aquests fets o d’altres similars no tornin a succeir. Així, d’una banda, estudiareu
l’actuació en cas d’accident de treball i la seva investigació gràcies a l’anàlisi de
les seves causes. I de l’altra, l’actuació en cas de malalties professionals, la seva
investigació i la planificació de mesures preventives. A continuació estudiareu la
forma de mantenir un registre i control estadístic de la sinistralitat laboral. L’últim
subapartat se centra en la reflexió sobre els costos de la prevenció i els mètodes
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més destacats per calcular-los, així com també en els problemes de visualització
de la gestió econòmica i els beneficis de la PRL.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades i que observeu els annexos del material web. En cas de
dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els
vostres companys o el professor.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

• Elabora programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats preven-
tives detectades, a partir de la planificació general preventiva, de la política
de seguretat i salut de l’empresa i de les avaluacions de riscos realitzades.

• Determina els formats i els continguts que han d’incloure els documents
necessaris per recollir, registrar i comunicar les dades i elaborar els informes
sobre accidents, incidents, malalties, avaluació de riscos i planificació de
l’activitat preventiva, segons la normativa aplicable a cada cas i referències
tècniques.

• Reconeix el paper del recurs preventiu a les activitats de les empreses i tot
el que comporta aquesta figura i les actuacions que pot realitzar com a eina
de supervisió i control.

• Elabora procediments de recollida de dades i de comunicació d’informació
d’accidents, incidents, malalties i avaluació de riscos, a partir de procedi-
ments estàndard, de normes internes de comunicació de l’empresa i de la
normativa vigent que correspongui.

• Registra dades d’accidents, incidents, malalties i avaluacions de riscos a
partir dels documents i els procediments establerts.

• Processa dades d’accidents, incidents i malalties a partir de dades registra-
des, segons procediments establerts i programes de processament de dades
adequats.
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En el “Glossari” del mòdul
podeu consultar les sigles
que surten en el contingut.

1. Avaluació de riscos laborals

Implantar un sistema de prevenció de riscos a l’empresa comporta dur a terme
l’avaluació de riscos (existents i potencials) general de la companyia, així com
l’específica de cadascun dels llocs de treball i les tasques productives. L’avaluació
de riscos no es fa un únic cop a l’inici de l’activitat empresarial, sinó que és
un document viu i dinàmic que cal revisar i mantenir actualitzat en el decurs de
l’activitat productiva generada.

A partir dels resultats de l’avaluació es determinen les mesures preventives o
correctives necessàries per reduir els riscos i aconseguir un nivell de seguretat i
salut a l’organització més gran. Aquestes activitats preventives caldrà organitzar-
les per posar-les en pràctica mitjançant una planificació, d’acord amb l’article 16
de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995.

L’avaluació de riscos forma part d’un procés encadenat que s’inicia amb la
identificació de les condicions de treball perilloses o factors de risc, continua amb
l’anàlisi d’aquests i la valoració dels nivells de risc detectats. Així, els riscos són
ja classificats en funció de la seva importància o nivell de tolerabilitat respecte a
estàndards establerts en un mètode d’avaluació específic, per poder prioritzar així
un pla d’acció i tenir-los sota control.

L’avaluació de riscos significa una presa de consciència dels factors —materials,
ambientals i organitzatius— que poden afectar la salut de les persones que
treballen a l’empresa per determinar la millor forma d’incrementar la seguretat
laboral.

Per tant, en l’avaluació de riscos laborals és important, d’una banda, per deter-
minar els mètodes per poder realitzar-la i donar importància a aquells aspectes
que s’han de considerar a l’hora d’iniciar un procés d’avaluació. I de l’altra, és
fonamental per facilitar la participació de tots els implicats per aconseguir uns
resultats d’avaluació fidels a la realitat laboral i assolir l’objectiu final de treballar
en una organització més segura.

El Reglament de serveis de prevenció (RSP, 39/1997) estableix, en el seu article
3.1, la definició de l’avaluació de riscos:

“L’avaluació de riscos laborals és el procés adreçat a estimar la magnitud
d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar per tal d’obtenir la informació
necessària perquè l’empresari 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.”
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Què vol dir "avaluar"?

Avaluar és “determinar,
especialment d’una manera

aproximada, la vàlua o el valor
d’alguna cosa”. És a dir, és

“determinar, especialment d’una
manera aproximada, una

magnitud”
(www.enciclopedia.cat).

L’article 16 de la LPRL...

... va ser modificat per la Llei
54/2003. En aquest article es

concreten les directrius que
s’hauran de seguir per poder fer

l’avaluació de riscos, el
procediment i la necessària

integració de l’activitat
preventiva en la gestió de

l’activitat empresarial.

1.1 Principis de l’avaluació de riscos

L’empresari té l’obligació de protegir els seus treballadors en relació amb la
seguretat i salut en el treball segons el que es regula en l’art. 14 de la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals, en concret en el capítol III de drets i obligacions.

Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals (apartat 1)
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat
i salut en el treball. Aquest dret suposa que l’empresari contreu un deure
correlatiu de protecció dels treballadors davant els riscos laborals.

En aquest article 14 es fa referència directa a l’obligació de l’empresari d’integrar
l’activitat preventiva en el marc de l’empresa i l’obligació de fer l’avaluació dels
riscos associats a la seva activitat.

La Llei va més enllà, i en l’apartat 2 del mateix article fa responsable l’empresari
o empresària de la informació, consulta, participació, formació dels treballadors
i treballadores, actuació en cas d’emergència i de risc greu i imminent i de la
vigilància de la salut, constituint una organització específica de PRL i aportant els
mitjans necessaris per poder aplicar aquesta protecció als treballadors.

També s’ha de donar continuïtat al seguiment de l’activitat preventiva i fer-ne un
manteniment i revisió dels informes d’avaluació de riscos laborals de l’empresa
per incorporar noves avaluacions davant de qualsevol modificació que es pugui
produir en l’activitat, tant si és per l’adquisició d’una nova màquina o eina com
per una redistribució dels llocs de treball.

L’activitat preventiva s’ha d’entendre com a dinàmica. Qualsevol
modificació que es produeixi en el procés productiu s’ha d’avaluar.

En resum, l’empresari ha de portar a terme una acció permanent de seguiment
de l’activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats
d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i
els nivells de protecció existents, i ha de disposar el que sigui necessari per a
l’adaptació de les mesures de prevenció a qualsevol modificació de l’execució del
treball.

En la programació de l’activitat preventiva l’empresa haurà de fer una avaluació
inicial de riscos per vetllar per la seguretat i/o salut dels treballadors atenent la
naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de treball i dels treballadors
que ocupin aquests llocs de treball.

S’ha de fer també una avaluació quan s’escullin nous equips de treball, quan s’uti-
litzin nous preparats químics o altres productes que puguin esdevenir perillosos i
quan es modifiquin els llocs de treball. Aquesta avaluació inicial tindrà en compte
les normatives sobre riscos específics i les activitats d’especial perillositat.
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Per tant, l’avaluació inicial s’haurà d’actualitzar quan variïn les condicions de
treball i en tot cas sempre s’haurà de revisar com a conseqüència dels danys a
la salut que s’hagin produït, tant a causa d’accidents de treball com de detecció de
malalties professionals o altres tipus de patologies laborals.

L’empresari també farà controls periòdics de les condicions de treball i de
l’activitat habitual dels treballadors per detectar possibles situacions perilloses.

Si en l’avaluació inicial es detecten situacions de risc, l’empresari haurà de
fer les activitats preventives necessàries per eliminar, reduir i controlar aquests
riscos. Aquestes activitats s’hauran de planificar, i per a cada activitat preventiva
s’inclourà un termini de realització, la designació d’un responsable i s’haurà de
fer una dotació de recursos humans i materials necessaris per poder portar-les a la
pràctica.

S’ha d’entendre l’avaluació de riscos laborals com un procés dirigit a
estimar aquells riscos que no es poden evitar.

L’empresari queda obligat a fer un seguiment de les activitats preventives incloses
en la planificació i si com a conseqüència d’aquests controls periòdics observa una
inadequació a la finalitat de protecció inicial, les haurà de modificar.

Quan es donen situacions de dany per a la salut o com a conseqüència de la
vigilància de la salut es posa de manifest o hi ha indicis de la no-adequació de les
mesures adoptades, s’haurà d’investigar quina és la causa que ha originat aquest
dany o provoca aquests indicis.

Un esquema bàsic de l’avaluació de riscos proposat per l’INSST en la seva guia
de simplificació documental és el que podeu veure en la figura 4.1:

Figura 1.1. Esquema bàsic de l’avaluació de riscos (INSST)

Font: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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Condició de treball

És aquella característica del
treball susceptible de tenir

influència en la generació de
riscos per a la seguretat i salut

del treballador. En la definició hi
tenen cabuda, a més dels

aspectes materials tradicionals,
aquelles qüestions relatives a

l’organització del treball: treball
per torns, càrrega de treball,

monotonia, nocturnitat i
participació del treballador en

l’empresa, entre d’altres.

Fins aquí tot és molt normatiu, però creiem que és necessari no perdre de vista
aquest article 14 de la Llei 31/1995, ja que ens diu quina és l’essència, la finalitat
última de tot el procés d’avaluació de riscos.

Portar a terme una avaluació pot ser més o menys complex en funció de la
mida de l’empresa, del sector productiu al qual pertanyi i d’on es trobi situada.
Cada empresa/organització tindrà les seves particularitats i condicions de treball.
Pensem només en el que suposa portar a terme una avaluació a un taller de
reparació de vehicles a motor, a un gimnàs, a un hospital, a una cooperativa
agrícola o a una indústria química; tots són exemples d’empreses que presenten
característiques ben diferents només per la seva activitat productiva sense saber
encara les característiques dels locals on tenen lloc ni la seva ubicació (prop
d’altres empreses, indústries, domicilis particulars...).

Penseu en altres exemples d’empreses que no tinguin res a veure amb els exemples
relacionats anteriorment. Què tenen totes en comú? Doncs que hi treballen
persones, treballadors i treballadores sotmeses a riscos específics de l’activitat,
de les tasques que fan en els seus llocs de treball i a altres riscos més generals.
L’avaluació haurà de permetre identificar quins són aquests riscos i quines mesures
ha d’aplicar l’empresa per poder-los controlar, garantint així la seguretat de tot el
conjunt de persones.

1.1.1 Fases de l’avaluació de riscos

En qualsevol avaluació de riscos s’haurien de considerar tres fases o moments, que
són els següents:

1. Preparació, és a dir, pensar en qui farà l’avaluació de riscos (tècnics del
servei de prevenció aliè, tècnics del servei de prevenció propi de l’empresa,
treballadors designats de l’empresa o altres treballadors amb nivell tècnic
bàsic...); la decisió comportarà proporcionar formació, informació i mitjans
per dur a terme de manera eficaç l’avaluació de riscos. A més, caldrà
determinar quin procediment i terminis seguirà i quins seran els mecanismes
de control per comprovar que l’avaluació feta sigui operativa i eficaç un cop
aplicades les mesures preventives o correctives sobre els riscos detectats i
valorats segons la planificació establerta en base als resultats de l’avaluació.

2. Execució, és a dir, centrar-se en l’estat i les característiques de tots els
elements de les condicions de treball com instal·lacions, màquines, equips,
eines, productes i substàncies emprats, entorn mediambiental, organització
i càrrega de treball, formació del personal a l’hora de dur a terme les tasques
del lloc de treball...

3. Registre documental, és a dir, l’elaboració de l’informe d’avaluació de
riscos que permetrà fer el seguiment del procediment i abast d’aquesta, així
com la metodologia usada i els resultats obtinguts amb els nivells de risc
estimat que comporten una sèrie de proposta de mesures preventives en un
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temps concret. Per tant, l’informe d’avaluació de riscos és la base de la
planificació de l’activitat preventiva, registrada també en un document.

En la figura 4.2 podeu veure els elements inclosos a la portada d’un informe
d’avaluació de riscos:

Figura 1.2. Portada d’un informe d’avaluació de riscos laborals

1. Títol de l’informe d’avaluació de riscos especificant el tipus d’avaluació que
és.

2. Data d’elaboració de l’informe.

3. Codificació del sistema de gestió PRL de l’empresa.

4. Dades de l’empresa i centre de treball (nom fiscal i adreça).

5. Logotip del servei de prevenció aliè.

6. Nom i signatura del tècnic PRL del SPA.

7. Nom i signatura del supervisor tècnic PRL del SPA.

8. Nom i signatura del responsable d’empresa que rep l’informe
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Delegar

Delegar és el procés pel qual
s’assigna a una persona autoritat

i responsabilitat per
desenvolupar determinades

feines.

Recordeu els tres nivells de
formació tècnica (bàsic,

mitjà i superior) establerts
en el capítol IV del RSP

39/97.

9. Nom i signatura del representant dels treballadors en matèria PRL.

10. Denominació del document en el sistema de gestió PRL de l’empresa.

1.1.2 Responsabilitats en l’avaluació de riscos

És obligació de l’empresari la realització de l’avaluació de riscos, encara que
cal consultar als treballadors o als seus representants sobre tot el procés. Ara
bé, l’empresari no té per què fer físicament aquesta avaluació, sinó que la podrà
delegar als treballadors designats, al servei de prevenció propi o al servei de
prevenció aliè, segons com tingui organitzada la prevenció a la seva empresa, però
sempre sota la seva responsabilitat.

L’avaluació de riscos és una tasca que han de dur a terme persones que tinguin la
formació tècnica legalment requerida per a cada situació.

Quan aquesta avaluació es faci des d’un servei de prevenció aliè és de summa
importància que una persona de l’empresa estigui implicada en el seguiment
i control d’aquesta perquè sigui, a més d’una avaluació de riscos de qualitat,
fidedigna a la realitat laboral de l’empresa i sigui també una manera d’assegurar la
idoneïtat de les mesures preventives proposades, tot acompanyat d’un seguiment
i un control d’aquestes mitjançant una planificació acordada.

D’altra banda, independentment de qui hagi de fer l’avaluació de riscos físicament,
és convenient promoure una participació activa de tots els integrants de l’empre-
sa, des de treballadors i quadres intermedis fins a càrrecs de direcció i gestió; en
definitiva, treballar per afavorir la integració de l’activitat preventiva a tots els
nivells jeràrquics i en totes les activitats de l’organització.

L’organització dels recursos necessaris...

... per desenvolupar les activitats preventives la farà l’empresari d’acord amb alguna de les
modalitats següents, segons el que indica l’art. 10.1 del RD 39/ 1997, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis de prevenció:

• Assumint personalment l’activitat.

• Designant un o diversos treballadors -treballadors designats.

• Constituint un servei de prevenció propi.

• Recorrent a un servei de prevenció aliè.

L’avaluació dels llocs de treball ha de permetre identificar els riscos i aquelles
situacions que poden originar una situació de risc i, per tant, la implicació de tots
els afectats (treballadors, quadres intermedis) és bàsica i fonamental.

Quan la Llei de PRL ens parla d’integrar la gestió preventiva, de fet ens
orienta a la participació de tots els components de l’empresa sigui quin sigui
el seu nivell de responsabilitat en ella.



Gestió de la prevenció 15 Metodologies i control de la prevenció

En els annexos de la
unitat podeu descarregar
un exemple de fitxa per a
recollida de dades en el
lloc de treball.

Quan es formalitzi aquesta avaluació de riscos, i en concret sobre el lloc de treball,
s’haurà de tenir coneixement de totes les activitats, els processos, les substàncies
utilitzades, la maquinària, les eines, els transports, els procediments de treball,
les condicions ambientals, l’organització del temps, les formes de comunicació,
etc., així com els factors de risc perillosos que es poden identificar per a cada lloc
concret que estem avaluant, les mesures de protecció que hi ha implementades i
quins avantatges/inconvenients han representat aquestes mesures... La relació és
oberta, però serveix per entendre la importància de la participació dels treballadors
afectats, dels encarregats i dels caps de departament o àrea.

El fet d’aconseguir informació directament dels afectats ha de permetre fer una
avaluació més acurada i alhora detectar possibles mancances que possibilitin pro-
posar mesures correctores i definir unes activitats preventives realistes adequades
a les necessitats dels usuaris, com per exemple una formació específica que el
mateix treballador demani per sentir la necessitat d’augmentar les seves habilitats
en l’execució segura de la tasca.

Disposar d’una informació completa (tasques, funcions i responsabilitats,
eines, productes, procediments de treball...) sobre el lloc de treball que s’està
avaluant és una condició bàsica per portar a terme una bona avaluació de
riscos laborals.

Per això els tècnics de prevenció sempre han de portar, a més de càmera per filmar
i/o fotografiar les condicions de treball observades durant la visita al centre de
treball, fitxes de recollida de dades generals de l’empresa, de les àrees o seccions,
dels llocs de treball...

1.2 Principis de l’avaluació de riscos i diferents punts de partida

Com a norma general, l’avaluació de riscos ha de considerar tots els diferents llocs
de treball de l’empresa avaluada.

El sistema i mètode d’avaluació utilitzat estarà en funció de les característiques
dels llocs avaluats. És important respectar els principis de l’acció preventiva
recollits en l’article 15 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals:

• Evitar els riscos.

• Avaluar els riscos que no es poden evitar.

• Combatre els riscos al seu origen.

• Adaptar la feina a la persona en el disseny del lloc, l’elecció dels equips i
els mètodes de treball i producció intentant evitar els treballs monòtons i
repetitius.

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
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Es diu “apantallar” al fet de
posar pantalles que facin de
barrera acústica per evitar el

risc de soroll.

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti
cap.

• Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri
la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.

• Facilitar les instruccions degudes als treballadors.

Alguns exemples d’aplicació d’alguns dels principis preventius de l’article 15 LPRL

• No usar un determinat producte químic tòxic en una fase de producció significa “evitar els
riscos”

• Valorar la magnitud de risc del treball en altura en les obres de construcció aplicant el mètode
d’avaluació Fine vol dir que s’aplica el segon principi preventiu.

• Apantallar una màquina sorollosa perquè no afecti els treballadors de la zona és aplicar el
tercer principi.

• Proporcionar eines per a esquerrans a les persones treballadores que usen majoritàriament
la mà esquerra per a les tasques manuals té com a objectiu “adaptar el treball a la persona”.

• Substituir pantalles antigues de monitors per noves de leds que no fatiguen la vista és “tenir
en compte l’evolució de la tècnica”.

• Canviar unes pintures tòxiques per d’altres ecològiques sense cap tipus d’efectes nocius
significa aplicar el sisè principi preventiu.

Ara bé, com es concreta l’avaluació de riscos si ha de tenir en compte tots els
aspectes anteriors? No hi ha regles fixes, però tot procediment d’avaluació de
riscos ha de considerar el següent:

1. Identificar les situacions problemàtiques o aquells elements que poden ser
considerats condicions de treball perilloses o factors de risc.

2. Identificar els treballadors exposats a aquestes situacions problemàtiques
que poden causar-los danys.

3. Avaluar de manera quantitativa i qualitativa els riscos derivats de les
exposicions anteriors.

4. Elaborar alternatives per a l’eliminació o reducció de riscos.

Diferències entre factor de risc, risc i dany

• Factor de risc: és aquella situació potencial que per una organització deficient de les
condicions de treball és susceptible d’ocasionar danys a la integritat física i/o salut de les
persones treballadores.

• Risc: la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en ocasió del treball. La
magnitud del risc dependrà de la probabilitat que es produeixi el dany i de la seva severitat.

• Dany: pèrdua o detriment causat a una persona o a una cosa en la seva salut.
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Reviseu els articles 25, 26
i 27 de la 31/95 LPRL que
fan referència als
col·lectius destacats per
proporcionar-los una
protecció especial
(discapacitats, maternitat i
menors).

Complexitat del procés
productiu

De la complexitat del procés es
dedueix que s’haurà de dedicar
una quantitat de temps important,
disposar d’una bona formació
per entendre el procés de
producció i aconseguir una
implicació dels diferents
participants en el procés
productiu.

Tenim clar que s’ha de fer una avaluació de riscos. Però per on comencem?
Podem plantejar-nos aquesta avaluació des de diferents punts de partida que
ens condicionaran la metodologia que haurem d’aplicar.

Quin dels mètodes s’ha d’escollir?

A la pràctica laboral s’acostuma a usar procediments metodològics que combinen
enfocaments diferents; per tant, a l’hora de seleccionar quin mètode d’avaluació de riscos
farem servir no podem considerar una opció com a única ni com a excloent.

Utilitzar un mètode o un altre dependrà de l’objectiu o finalitat concreta que vulguem
aconseguir, del punt de partida que prenem o fins i tot de la necessitat laboral del moment.

Per exemple, en l’inici del disseny d’un procés de treball hauríem de tenir en compte
especialment l’avaluació basada en el procés productiu. Però, per exemple, si estem
davant d’una situació d’insatisfacció laboral o de reivindicacions de millora per part dels
treballadors, hauríem de tenir en compte avaluar fixant-nos en indicadors laborals. I si
ens marquem com a objectiu reduir els índexs d’absentisme hauríem de valorar tant els
indicadors objectius com els indicadors subjectius.

No hi ha un mètode únic per fer avaluacions de riscos, sinó que s’ha de
tenir molt present en cada situació laboral quines són les característiques de
l’empresa, les condicions del lloc de treball i les persones que hi treballen
(que no sigui que formin part del grup de treballadors que necessiten una
protecció específica per ser especialment sensibles a determinats riscos) que
avaluarem.

1.2.1 Avaluació basada en el procés productiu

Podem agafar el procés productiu com a punt de partida per poder desenvolupar
l’avaluació de riscos. Des d’aquest punt ens cal conèixer amb molt de detall
tota l’estructura organitzacional de l’empresa i les diferents fases del procés
productiu, quants treballadors intervenen en cada fase, les feines que desenvolupen
els treballadors, la maquinària utilitzada, el temps de realització de les feines o la
utilització de les màquines...

És necessari poder disposar de dades detallades de cada lloc de treball en relació
amb:

• l’entorn físic utilitzat pels treballadors,

• les màquines utilitzades i els productes manipulats,

• el procés de manipulació de màquines i eines,

• el procés de manipulació dels productes.

Per poder portar a terme una avaluació d’aquest tipus és necessària la implicació de
tota l’organització, tant de la direcció com dels treballadors, i utilitzar diagrames
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Oblit de riscos poc
coneguts

L’avaluació basada en una
identificació de riscos per

especialitats tècniques té un
problema: pot passar que es

prioritzin aquells riscos propis
de l’especialitat que ja són

coneguts i no es valori
suficientment la interacció que

sempre es produeix entre riscos
d’especialitats diferents, per

exemple la precarietat laboral i el
risc d’accident.

de processos i qüestionaris per ajudar el tècnic que elabora l’avaluació de riscos a
entendre les diferents fases i etapes del procés productiu (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Exemple de diagrama productiu

1.2.2 Avaluació basada en els factors de risc

Podem fer l’avaluació de riscos mitjançant una identificació de riscos a partir dels
seus factors de risc. En aquest cas, el punt de partida ens el dona la mateixa Llei de
prevenció de riscos quan concreta les diferents especialitats tècniques associades a
tipus de riscos, és a dir, tractarem d’identificar els riscos químics, els riscos físics,
els riscos biològics i els riscos ergonòmics i psicosocials, sempre fixant-nos en els
factors de risc específics de cada especialitat preventiva (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Classificació de factors de risc, risc i especialitat associada

Factor de risc Risc Especialitat

Instal·lació elèctrica en mal estat Risc de contacte elèctric Seguretat en el treball

Vapors tòxics en fer
transvasament

Risc d’inhalació de productes
químics tòxics

Higiene industrial

Moviments repetitius
d’aixecament del braç per sobre
de les espatlles

Risc de trastorn
musculoesquelètic (càrrega
postural)

Ergonomia

Sobrecàrrega de treball mental
complex

Risc d’estrès Psicosociologia

En aquest tipus d’enfocament basat en els factors de risc és una bona pràctica
disposar d’instruments bàsics inicials, com ara llistes de control de riscos i/o
mesuraments ambientals, que tenen en compte els diferents tipus de riscos abans
d’iniciar pròpiament l’avaluació de riscos més específica.
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Les dades del sector

Com a punt de partida en
l’avaluació per indicadors
objectius hauríem de considerar
les dades epidemiològiques i la
literatura científica del sector
analitzat, que no sempre
existeixen per a tots els sectors
amb el desglossament necessari
per a una activitat laboral
concreta.

Els instruments bàsics de
recollida d’informació són
els registres i les enquestes
o qüestionaris.

1.2.3 Avaluació basada en indicadors objectius

Un altre tipus d’avaluació s’enfocaria tenint en compte la identificació de proble-
mes, els anomenats indicadors objectius. En aquest tipus, pel que fa a l’empresa,
s’haurien d’analitzar les dades sobre accidents de treball, registres de malalties
professionals, incidents, resultats obtinguts en la vigilància de la salut, índex
d’absentisme... I, de manera global, s’hauria de disposar de dades generals de
població i de dades epidemiològiques per vincular alguns indicadors de salut
de l’empresa amb les dades del sector productiu, a tipus de professionals o a
exposicions dels treballadors a riscos específics.

L’inconvenient que presenta aquest mètode d’avaluació és que les empreses es
limiten a controlar aquells indicadors que tenen una repercussió immediata en
costos (sovint nom és mirant costos directes) i s’obliden d’altres factors de risc
que aparentment no els suposen costos visibles. D’altra banda, no hi ha excessius
estudis epidemiològics relacionats amb riscos laborals, i els històrics de salut dels
treballadors relacionats amb el seu àmbit de treball no sempre són fiables.

1.2.4 Avaluació basada en indicadors subjectius

Si per fer l’avaluació es tenen en compte els indicadors subjectius s’haurien de
considerar, per exemple, les queixes individuals formulades al metge d’empresa,
al delegat de prevenció o a la inspecció laboral. Altres maneres d’aconseguir
informació que podem considerar subjectiva serien les dades recollides a través
d’enquestes o qüestionaris o també reivindicacions col·lectives.

Com que aquest mètode és subjectiu, no permet relacionar gravetat amb visibilitat
del problema, i el fet de recollir informació queda condicionat moltes vegades pel
tipus d’organització on ens trobem.

A més, aquest tipus d’avaluació dona pas a la polèmica sobre la discrepància en la
valoració del risc i la seva catalogació com a “risc objectiu” i “risc subjectiu”.
Existeix la posició d’uns experts que consideren que donada una font de risc
existeix un nivell de risc objectiu que es calcula a partir d’una combinació dels
paràmetres de la severitat del dany i la probabilitat de patir-lo. Mentrestant, altres
experts afirmen que tota avaluació del risc és subjectiva i depèn de la percepció
de risc de cada persona (tècnic o treballador).

Per no aprofundir en aquest debat, reconèixer que existeix un component subjectiu
a tota avaluació de risc i l’interès que pot proporcionar l’estudi del risc percebut
pel treballador no pot comportar un relativisme màxim que impedeixi disposar
d’unes normes tècniques per prendre decisions sobre la tria de la metodologia per
avaluar i actuar conseqüentment amb els resultats de l’avaluació per millorar la
seguretat i la salut de tota l’empresa.
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1.2.5 Avaluació sistemàtica de la prevenció

En el l’enfocament d’avaluació sistemàtica, l’avaluació es portaria a terme
considerant tres eixos bàsics: la política preventiva de l’empresa, l’organització
de la prevenció i la participació dels treballadors.

Com a instrument bàsic es faria un examen complet de tot el sistema de prevenció
en tots els àmbits de l’empresa, inspirats en els certificats de qualitat, però s’hauria
de vigilar de no caure en formalismes o descriure procediments sense verificar-ne
els resultats.

Aquest tipus d’avaluació té la utilitat de valorar el nivell d’integració de la
prevenció de riscos laborals a l’empresa i la seva forma general de gestió, la qual
sovint es pot avaluar des de l’òptica de gestió de qualitat que es van explicar en la
unitat 5 de “Sistemes de gestió normalitzats”.

1.3 Sistemàtica de l’avaluació de riscos. Tipus d’avaluacions

Tot i que la llei no especifica un procediment per fer les avaluacions de riscos
laborals, sí que diu que s’han de tenir en compte el tipus d’activitat, els tipus de
llocs de treball i les diferents característiques dels llocs de treball i treballadors
que ocupin aquests llocs; per tant, per poder fer una avaluació de riscos s’ha de
sistematitzar un procediment.

Abans de recollir dades per avaluar els riscos laborals cal no oblidar que hi ha
diferents tipus d’avaluacions segons el criteri i les raons que porten a fer-la i que,
sovint, determinen quina metodologia emprar. Una forma de classificar-les seria
a través dels següents criteris:

• Tenint en compte la normativa reguladora de l’avaluació.

• Fixant-se en el tipus de risc a avaluar.

• Destacant l’abast i l’objecte de l’avaluació.

• Segons el moment i el fet que motiva l’avaluació.

1.3.1 Avaluacions tenint en compte la normativa reguladora

Existeixen diversos àmbits legislatius que regulen les activitats econòmiques de
les empreses, organitzacions i indústries: de consum, mercantil, industrial i,
lògicament, legislació específica de prevenció de riscos laborals.
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El Reglament electrotècnic
per baixa tensió (RD
842/2002) regula les
condicions que s’han de
complir a les instal·lacions,
l’autorització perquè es
puguin utilitzar, les revisions
periòdiques i les
inspeccions, així com els
requisits que han de tenir
els instal·ladors autoritzats.

El Reglament de seguretat
contra incendis en els
establiments industrials (RD
2267/2004, de 3 de
desembre), conegut com a
RSCIEI, té per objectiu
aconseguir un grau suficient
de seguretat en el cas
d’incendi en els
establiments i instal·lacions
d’us industrial.

El Reglament d’equips a
pressió i les seves
instruccions tècniques
complementàries (RD
2060/2008, de 12 de
desembre) és una revisió i
actualització del RD
1244/1979 que regula tots
els aspectes que cal tenir
en compte en relació amb el
disseny, la fabricació, la
reparació, la modificació i
les inspeccions periòdiques
dels aparells sotmesos a
pressió.

Així doncs, seguint el criteri de fixar-nos si té o no té normativa específica, podem
diferenciar dos tipus d’avaluacions: una imposada per la legislació i una sense
legislació específica.

Avaluació imposada per la legislació específica

En aquest cas es pot diferenciar entre normatives que es deriven de la legislació
industrial i d’altres que es deriven directament de la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals, i dels reals decrets que desenvolupen els seus continguts:

Legislació industrial:

Moltes vegades, els riscos que podem trobar als llocs de treball es deriven de
les mateixes instal·lacions i equips que s’utilitzen. Aquests estan sotmesos a una
legislació nacional, autonòmica i local de seguretat industrial i de prevenció i
protecció d’incendis i situacions d’emergències.

El compliment d’aquestes legislacions suposaria que els riscos derivats d’aquestes
instal·lacions o equips estan controlats. Per tant, en principi no caldria fer una
avaluació d’aquests tipus de riscos, perquè si les indústries no les complissin no
podrien estar en funcionament. Ara bé, ens hem d’assegurar que els equips i les
instal·lacions compleixen la normativa que els sigui aplicable i fer una revisió
periòdica i un manteniment per garantir el correcte funcionament al llarg del
temps.

Algunes normatives sobre seguretat industrial i de prevenció i protecció contra
incendis que s’han de tenir en consideració són les següents (aquest llistat no és
extensiu ni exhaustiu):

• Reglaments de protecció i prevenció contra incendis.

• Reglaments d’instal·lació de màquines i equips; entre d’altres:

– Emmagatzematge i distribució de combustibles sòlids, líquids i gaso-
sos.

– Aparells elevadors.

– Calefacció i producció d’aigua calenta sanitària.

– Climatització i ventilació.

– Transformació i distribució d’energia elèctrica.

– Electrotècnic de baixa tensió.

– Instal·lacions nuclears i radioactives.

– Màquines.

– Carretons elevadors.

– Aparells a pressió (RD 2060/2008, de 12 de desembre).
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Prevenció de riscos laborals:

La mateixa llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, va posar les bases per dur
a terme les avaluacions de riscos, sobretot amb l’article 15, on es fa una llista
dels principis preventius que tot tècnic de prevenció ha de tenir en ment a l’hora
d’avaluar. A partir d’aquesta van sorgir tota una sèrie de reals decrets (RD) que
la desenvolupen i regulen de manera més detallada una sèrie d’activitats i riscos
associats, a banda del RD 39/97, Reglament de serveis de prevenció, que dedica
el capítol II específicament a l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat
preventiva.

Alguns exemples de procediments específics d’avaluació i control davant dels
riscos els trobem, entre d’altres, en els següents reals decrets:

• RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
als llocs de treball.

• RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en
particular dorsolumbars, per als treballadors.

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

• RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

• RD 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

• RD 1154/2020, de 22 de desembre, que modifica el RD 665/97, de 12 de
maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Avaluació de riscos sense legislació específica

Existeixen riscos laborals per als quals no hi ha cap legislació específica d’àmbit
estatal que limiti la seva exposició durant el treball. No obstant això, uns
procediments d’avaluació i, fins i tot, uns nivells màxims d’exposició poden estar
establerts en normes internacionals, europees o en guies tècniques d’organismes
oficials i altres entitats de reconegut prestigi, com podrien ser les normatives UNE,
publicades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR);
les guies tècniques elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball (INSST) o bé els valors límit d’exposició professional i límit biològic per
a agents químics de l’American Conference of Governamental Industrial Hygienist
(ACGIH).

Alguns exemples de normes o guies aplicables a l’avaluació de diferents tipus de
riscos

• Norma UNE-EN 27726 de vibracions mecàniques. Directrius per a la mesura i l’avaluació de
l’exposició humana a les vibracions transmeses per la mà.
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CORAG és l’acrònim de
control d’accidents greus,
segons les directives
Seveso III (2014).

• VLA Espanya-contaminants químics.

• Guía tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb la utilització d’equips
amb pantalles de visualització de dades (RD 488/97, de 14 d’abril).

• Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens o mutagènics durant el treball (RD 665/1997, de 12 de maig).

El fet que no existeixi normativa reguladora específica per a un risc no significa
que aquest no pugui ser present en els llocs de treball i que hi hagi l’obligació
empresarial d’avaluar-lo. En aquests casos s’ha de recórrer a la documentació
tècnica validada pels experts.

Els tècnics i tècniques de prevenció de riscos laborals sempre han de
justificar els informes d’avaluació de riscos realitzats a les empreses
amb normativa reguladora i, en cas de no haver-hi, amb algun altre
tipus de documentació especialitzada en matèria de seguretat i salut en el
treball; preferentment, cal avalar l’avaluació de riscos en la documentació
cientificotècnica publicada per organismes públics i universitats o instituts
d’investigació.

1.3.2 Avaluacions tenint en compte l’especificitat del risc

L’avaluació per a la qual calen mètodes específics d’anàlisi està orientada al
control de riscos per accidents greus (CORAG), com per exemple incendis,
explosions i emissions que són conseqüència d’errors de control en activitats
industrials i que poden generar greus conseqüències per a les persones.

Alguns exemples de mètodes especialitzats d’anàlisi

• Anàlisi funcional d’operabilitat HAZOP-HAZAN, mètode d’identificació de riscos inductiva
basada en la premissa que els accidents es produeixen com a conseqüència d’una desviació
de les variables del procés productiu respecte dels paràmetres normals d’operativitat.

• Mètode Gretener, mètode per avaluar quantitativament el risc d’incendi i la seguretat dels
edificis i locals d’una empresa davant aquest risc.

• Mètode OCRA, mètode per valorar el risc de càrrega de treball per trastorn musculoesquelètic
a conseqüència del treball realitzat amb moviments repetitius.

• Mètode OWAS, mètode per avaluar el risc de càrrega de treball postural que causa trastorns
musculoesquelètics.

Actualment també ha pres rellevància l’avaluació específica del risc d’amiant
per la gravetat de les conseqüències que comporta (malaltia professional com
l’asbestosi) i la seva gran presència en molts edificis, locals i indústries, atès el
seu gran ús durant unes quantes dècades en el sector de la construcció. Qualsevol
activitat que impliqui treballar amb amiant s’ha de comunicar a l’Administració.
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L’exposició a fibres d’amiant

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) dedica tota una secció a la seva web
sobre l’erradicació de l’amiant a Catalunya, on es pot trobar, entre d’altres:

• Informe sobre l’exposició laboral a les fibres d’amiant a Catalunya.

• Full monogràfic sobre l’amiant.

• Audiovisual de la prevenció en activitats amb risc d’exposició a amiant.

• La plataforma de comunicació de treball amb amiant.

1.3.3 Avaluacions tenint en compte l’abast i objecte

A causa de les diferents dimensions de les empreses i indústries, dels diferents
sectors econòmics i de les característiques concretes dels edificis i espais on
desenvolupen la seva activitat, els responsables de les empreses han de segmentar
les avaluacions de riscos en funció del seu abast (marc de l’avaluació) i el seu
objecte (quin risc s’avalua). Així, en tota empresa seria convenient que fessin les
següents avaluacions de riscos:

• Avaluació general de riscos de tota l’empresa en general, normalment
realitzada a l’inici de l’activitat econòmica.

• Avaluació d’una zona o àrea determinada de l’empresa, ja que no totes les
zones disposen de la mateixa tipologia de risc; penseu per exemple en els
possibles riscos d’un magatzem de productes inflamables comparats amb
els riscos de les oficines d’un banc.

• Avaluació específica dels llocs de treball ocupats pels treballadors i treballa-
dores, atès que les funcions, les responsabilitats, les tasques que cal portar
a terme, la maquinària, les eines, els materials, etc., són rellevants en cada
tipus de lloc de treball, com ho són també les persones treballadores que
els ocupen (menors, dones embarassades o altres col·lectius als quals donar
una protecció específica).

Alguns exemples d’avaluacions de riscos en funció de l’abast i l’objecte

• Avaluació de riscos general d’una cadena de grans magatzems; per exemple, avaluació de
riscos d’El Corte Inglés, SA.

• Avaluació de riscos d’una de les seus o magatzems; per exemple, avaluació de riscos d’El
Corte Inglés de Diagonal 617, 08028 Barcelona.

• Avaluació de riscos d’una àrea o zona del magatzem; per exemple, avaluació de riscos de la
zona de supermercat d’El Corte Inglés de Diagonal 621, 08028 Barcelona.

• Avaluació de riscos d’un lloc de treball concret; per exemple, avaluació de riscos del lloc de
treball de caixera del supermercat d’El Corte Inglés de Diagonal 621, 08028 Barcelona.
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1.3.4 Avaluacions tenint en compte el moment i el fet que les motiven

En aquest apartat el criteri és temporal i causal al mateix temps; així doncs, hi ha:

• L’avaluació de riscos inicial, que és la primera avaluació de riscos d’un
lloc de treball (o un conjunt d’ells) i s’ha de fer quan es crea o es modifica
substancialment el lloc de treball.

• L’avaluació de riscos periòdica, que són les que serveixen com a compro-
vació de la inexistència de canvis en les condicions de treball avaluades
en un informe d’avaluació previ i que les tasques es fan segons l’establert.
La freqüència d’aquest tipus d’avaluació s’ha de regir per criteris tècnics i
augmentar segons el grau de severitat dels riscos aparentment “controlats”
per evitar que agreugin, i queda reflectit en la planificació de les avaluacions
inicials.

• Les avaluacions de riscos “ocasionals”, que s’han de dur a terme o bé en oca-
sió d’accident (o incident potencialment greu) o bé en ocasió d’un control
negatiu mèdic o tècnic o bé en un canvi normatiu o millora metodològica
tècnica o científica que ho justifiquin. És a dir, són les avaluacions de
riscos sovint motivades per uns indicadors de gestió determinats del pla de
prevenció de l’empresa.

• Les avaluacions de riscos de verificació, que són les necessàries i impres-
cindibles per valorar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades per
corregir una situació on calia eliminar o reduir un risc greu.

1.4 Avaluació general de riscos: passos a seguir

Per iniciar l’activitat laboral és imprescindible fer una avaluació general de riscos;
seguirem els següents passos:

• Identificació, dins l’empresa, de les diferents seccions, departaments i els
llocs de treball que podem trobar en cada zona.

• Identificació, per cada lloc de treball, de les persones que hi treballen.

• Concreció dels riscos per cada lloc de treball identificat.

• Avaluació dels riscos.

• Priorització dels riscos avaluats.

• Concreció de les mesures correctores que s’han d’aplicar, especificant
terminis i persones responsables.

• Documentació.
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• Examen i revisió.

Exemple de divisió d’una empresa

Un exemple de divisió podria ser aquest: magatzem matèries primeres, magatzem
productes acabats, magatzem productes inflamables, zona de producció A, zona producció
B, zona de manteniment, zona d’expedició, zona de neteja, menjador, àrea d’oficines...

1.4.1 Identificació de les seccions, departaments i llocs de treball

La identificació de les seccions, departaments i llocs de treball ens ha
d’ajudar a tenir una visió global de l’empresa i saber quina és l’organització
interna de l’empresa que volem avaluar.

La complexitat de l’empresa condicionarà la forma d’identificació de les diferents
seccions, departaments o àrees.

Classificació de les activitats

Una manera de classificar les activitats de treball a les empreses és la següent:

1. Àrees externes a les instal·lacions de l’empresa.

2. Etapes en el procés de producció o en el subministrament d’un servei.

3. Treballs planificats i de manteniment.

4. Tasques definides.

Una vegada feta aquesta primera classificació, determinarem els llocs de treball
que es poden identificar a cada zona.

Per lloc de treball entenem el conjunt d’operacions que realitzen una o
diverses persones i que representa un procés productiu lògic i independent
d’altres dins l’empresa.

Hem de tenir en compte que un lloc de treball pot estar ocupat per diversos
treballadors i que un treballador pot estar assignat en diferents llocs de treballs
i, per tant, aquest treballador estarà sotmès a riscos diferents en funció del lloc de
treball que ocupi en aquell moment.

Per cada activitat de treball es pot obtenir un seguit d’informacions que facilitaran
el treball d’identificació de les situacions de risc:

• Relació de feines i temps de l’activitat.

• Lloc físic on es desenvolupa el treball.
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• Treballador que fa aquest treball, tant si és de manera permanent com
temporal.

• Altres persones a qui pot afectar el treball que s’està realitzant.

• Formació que tenen els treballadors per fer les seves feines.

• Identificació dels procediments de treball.

• Identificació de les instal·lacions, maquinària i equips que s’utilitzin.

• Eines manuals amb motor.

• Instruccions facilitades pels fabricants de les maquinàries que s’utilitzin.

• Forma, mida i pes dels materials que es manipulin.

• En relació amb la manipulació que es faci dels materials, distàncies que
s’han de recórrer i alçades on s’han de situar.

• Tipus d’energia utilitzada.

• Substàncies i productes utilitzats i produïts al treball. Tipus d’etiquetatge
dels seus contenidors, observació de components i recomanacions d’utilit-
zació.

• Mesures de control existents.

• Dades en relació amb les actuacions en prevenció de riscos laborals, inci-
dents, accidents, malalties professionals derivades de l’activitat desenvolu-
pada, dels equips i dels productes utilitzats. Aquesta informació es buscarà
dins i fora de l’empresa.

• Com està organitzat el treball.

1.4.2 Identificació, per a cada lloc de treball, de les persones que hi
treballen

Cal identificar totes les persones que poden estar exposades als elements perillosos,
directament o indirectament, i especificar si es tracta de persones especialment
sensibles a determinats riscos.

Exemple: treballador de la fusta

Considerem un treballador que talla peces de fusta i les poleix. En funció de quina sigui
la disposició del seu lloc de treball, del sistema d’absorció de la pols que es generi en
el procés i del sistema de ventilació, altres treballadors situats en zones properes poden
quedar afectats per aquesta pols. Per tant, quan s’avaluïn els seus llocs de treball, s’haurà
d’afegir aquest risc com a propi.
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L’avaluació de riscos
basada en dos paràmetres

és el mètode conegut com a
binari, explicat a l’NTP 330

“Sistema simplificat
d’avaluació de riscos

d’accident” de l’INSST.

1.4.3 Concreció dels riscos per a cada lloc de treball identificat

En l’avaluació de riscos s’haurà de definir, per a cada lloc de treball, quines són
les fonts de risc i el risc d’accident, malaltia professional o fatiga que es puguin
generar.

Per concretar els riscos per lloc de treball, s’ha de tenir en compte:

• Consultar els treballadors o els seus representants i demanar-los que
col·laborin, amb la finalitat d’obtenir informació sobre els seus coneixe-
ments dels elements perillosos.

• Comprovar el compliment de la normativa vigent.

• Analitzar sistemàticament tots els aspectes del treball.

• Fer una observació del lloc de treball per saber com es realitza realment
el treball; entre d’altres, s’han d’observar les activitats del treball, el
manteniment, la neteja, possibles emergències, interrelacions amb altres
llocs de treball, condicions ambientals (llum, temperatura, corrents d’aire)...

• Saber quins són els procediments de treball, etapes, organització, comuni-
cació, matèries primeres, equips de treball...

• Tenir en compte aquelles operacions que no són habituals o rutinàries.

• Considerar aspectes no planificats però previsibles, com poden ser per
exemple les interrupcions de l’activitat laboral.

• Aconseguir informació sobre avaluacions anteriors.

• Concretar aquelles situacions directament relacionades amb el treball sus-
ceptibles de generar danys, especialment les relacionades amb la mateixa
activitat laboral.

• Aconseguir dades en relació amb la sinistralitat laboral i la vigilància de la
salut.

• Utilitzar qüestionaris per determinar possibles deficiències preventives.

• Aplicar el concepte d’element perillós en un sentit ampli.

1.4.4 Avaluació dels riscos

Aquesta avaluació serà més o menys complexa en funció de les característiques
del lloc de treball i de l’activitat de l’empresa.

L’avaluació general es farà tenint en compte dos criteris: probabilitat que es
materialitzi el risc i gravetat de les conseqüències per als treballadors.



Gestió de la prevenció 29 Metodologies i control de la prevenció

Per concretar aquestes variables, es poden trobar diversos mètodes que estableixen
algunes diferències en les valoracions de la probabilitat i en els graus de severitat,
però tots tenen el mateix objectiu: establir una probabilitat de materialització del
risc per al treballador afectat i possibles conseqüències que se’n puguin derivar.
Les actuacions s’estableixen combinant aquestes dues variables.

1.4.5 Priorització dels riscos avaluats i concreció de les mesures
correctores

Dels resultats de les combinacions de les variables de probabilitat i severitat s’obté
un valor o magnitud de risc (trivial, tolerable, moderat...) que ens indicarà la
necessitat de fer una intervenció més o menys urgent. D’aquesta manera, els valors
obtinguts de les diferents situacions de risc queden jerarquitzades i indiquen una
prioritat d’actuació.

Per altra banda, s’hauran definit unes mesures correctores per eliminar o, si això
no és possible, almenys reduir o minimitzar la magnitud dels riscos detectats.

Per establir aquestes mesures d’actuació de manera planificada es tindrà en
compte:

• La classificació del risc (puntuació / valoració donada).

• El nombre de persones que en podrien resultar afectades.

• El temps necessari per adoptar les mesures de prevenció. S’ha de concretar
la data d’inici i de finalització de l’actuació.

• Els recursos tant econòmics com humans necessaris. Es concretarà el
pressupost i la persona responsable de l’aplicació de la mesura preventiva,
així com la persona que revisarà el seguiment de la planificació de mesures.

Una vegada s’hagin decidit les mesures preventives i s’hagin aplicat, s’han
d’anar realitzant controls periòdics per comprovar-ne l’eficàcia. També davant
de qualsevol modificació o canvi en el procés de treball o maquinària, s’ha de
tornar a fer una avaluació per valorar els riscos que poden generar les possibles
modificacions.

1.4.6 Documentació

És obligatori portar un registre dels resultats obtinguts en les avaluacions
de riscos al lloc de treball.
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Els registres han de facilitar informació de tots els riscos que hi ha al lloc de treball
i que s’han avaluat, i quin criteri s’ha aplicat per dur a terme l’avaluació. En
concret, la informació que s’hi ha de trobar és:

• Constància de la realització d’una avaluació de riscos al lloc de treball.

• Descripció de la manera en què s’ha realitzat.

• Relació de riscos especials o poc freqüents.

• Identificació dels grups de treballadors que tenen riscos especials.

• Decisions adoptades com a conseqüència de l’avaluació de riscos, fent
referència a la normativa aplicada.

• Terminis per aplicar les modificacions i pressupost i persona o àrea respon-
sable.

• Revisions de les avaluacions.

Aquests registres sobre les avaluacions fetes han d’estar a disposició de qualsevol
persona de l’empresa que ho demani. Els treballadors afectats hauran de ser
informats dels resultats de les avaluacions fetes del seu lloc de treball i de
les mesures preventives que s’hagin d’introduir com a conseqüència d’aquesta
avaluació.

Article 18.1 LPRL

“[...] el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con:

1. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en
el apartado anterior.

3. Las medidas [...].”

1.4.7 Examen i revisió

L’avaluació de riscos és un procés continu i, per tant, s’ha d’anar revisant
i modificant si és necessari. Si hi ha un canvi en les circumstàncies o
condicions de treball, s’ha d’actualitzar l’avaluació.

Podem dir que l’avaluació sempre s’ha d’anar actualitzant, especialment en els
casos següents:

• Quan hi hagi canvis als equips de treball, utilització de noves substàncies
o preparats químics, introducció de noves tecnologies o modificació o
redistribució dels llocs de treball.
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• Quan variïn les circumstàncies o les condicions de treball.

• Quan s’incorpori algun treballador les característiques personals o estat
biològic del qual el facin especialment sensible a les condicions del lloc
de treball.

• S’haurà de revisar quan, com a conseqüència dels controls periòdics,
incloent-hi la vigilància de la salut, indiqui que les activitats de prevenció
poden ser inadequades o insuficients.

• L’avaluació pot haver condicionat canvis al lloc de treball, com per exemple
la substitució d’una màquina. Per tant, s’ha d’avaluar la nova situació.

• Les mesures preventives que s’apliquin poden condicionar el procés de
treball. Per exemple, modificar l’amplada de la zona de pas per adequar-la a
la normativa implica, per tant, la redistribució del magatzem i dels productes
emmagatzemats.

• Les mesures de prevenció i de protecció aplicades actualment són insufici-
ents o no resulten adequades, ja que es disposa de nova informació o de nous
productes que poden tenir incidència en el nostre procés.

• Quan, com a conseqüència de la investigació d’accidents/incidents, es posi
de manifest alguna situació d’especial risc.

• Si legalment hi ha establerta una periodicitat d’avaluació per a determinats
riscos o s’ha arribat a aquest acord de periodicitat amb els representants dels
treballadors.

En tot cas és, recomanable que periòdicament (com a màxim cada 2 o 3 anys, si no
hi ha cap motiu com els casos indicats) es procedeixi a comprovar l’actualització,
considerant possibles modificacions pel transcurs del temps, com deteriorament
d’instal·lacions, equips i eines, o bé canvis en el personal dels llocs de treball que
puguin esdevenir treballadors especialment sensibles (art. 25 LPRL). La millor
forma de fer-ho és a través d’unes fitxes de control dels llocs de treball, com la que
teniu en la figura 1.2.

Taula 1.2. Exemple de fitxa de control del lloc de treball

Lloc de
treball

Control periòdic de
magnituds/elements crítics

Avaluació dels riscos

Tipus de
control

Resp. Últim Proper Última Informe Propera

... ... ... ... ... ... ... ...

Treballadors
(Nom)

Control periòdic de la salut dels
treballadors

Observacions

Tipus de
control

Resp. Últim Proper

... ... ... ... ... ...
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L’empresari haurà de
consultar...

... amb els representants dels
treballadors, o amb els mateixos

treballadors en absència
d’aquells, tot el que fa referència

al procediment d’avaluació que
s’utilitzarà a l’empresa o centre

de treball, d’acord amb el que
disposa l’article 33 de la Llei

31/1995 de prevenció de riscos
laborals.

1.5 Mètodes específics d’anàlisi i d’avaluació de riscos

No hi ha normes fixes per fer una avaluació de riscos; ara bé, s’han de tenir en
compte els següents principis:

• L’avaluació ha d’estar estructurada de manera que es puguin analitzar i
valorar tots els elements perillosos i riscos importants.

• Quan s’identifiqui un risc, l’avaluació haurà de determinar en primer lloc si
es pot eliminar, és a dir, si es pot anul·lar la situació, o elements que originen
el risc.

• Per fer l’avaluació de riscos es pot utilitzar un mètode o una combinació
de mètodes. L’objectiu és que aquesta avaluació tingui en compte tots els
elements essencials que poden influir en l’activitat.

Hem d’entendre l’avaluació de riscos com un procés que consta de diferents
fases successives, cada una de les quals ha de proporcionar un coneixement
més gran dels riscos identificats.

En alguns tipus de riscos el fet de fer l’avaluació ens portarà directament a
poder introduir mesures de control, per exemple, la instal·lació d’una barana o la
millora del nivell d’il·luminació. En altres situacions es manifestarà la necessitat
de realitzar una avaluació més complexa i especialitzada, per exemple, valorar
l’exposició a determinants contaminants físics o químics.

La participació de les persones és bàsica en tota avaluació de riscos. Cal consultar
i recollir informació dels usuaris del lloc de treball, ja que ens facilitaran dades
en relació amb com es valora l’organització del treball i com els condiciona la
càrrega de treball. Dades en relació amb la facilitat d’utilització de les màquines
o eines. Claredat en els procediments establerts, i també ens poden fer aportacions
en relació amb propostes per modificar algun procediment de treball especialment
penós.

Tradicionalment, els principals mètodes utilitzats per fer avaluacions de riscos
es basen en llistes de comprovació (check-lists) i en variants del mètode Fine o
el denominat mètode binari (Sistema simplificado de evaluación de riesgos de
accidente, NTP 330 INSST).

1.5.1 Llistes de comprovació o ’check-list’

Les llistes de comprovació és el mètode més ràpid i senzill dels que s’utilitzen
per a la identificació i avaluació dels riscos. Resulta fàcil d’aplicar i no requereix
excessiva experiència per aplicar-lo.
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Dins de les “Referències”,
a les seccions “Adreces
d’interès” i “Bibliografia”
del web del crèdit,
trobareu més informació
sobre tots els qüestionaris
per realitzar l’avaluació de
les condicions de treball a
les pimes.

S’utilitzen un seguit de llistes o qüestionaris de comprovació on s’han de contestar
unes preguntes preestablertes o justificar documentalment alguns punts.

Quins problemes pot tenir la seva utilització? Si fem servir els qüestionaris que
ja estan preparats, potser no s’adaptaran perfectament a les característiques o
circumstàncies de l’empresa que estem avaluant. Si hem de generar un qüestionari
específic, haurem de vigilar de no oblidar algun punt important, ja que si no hi és
no es valora, i per tant, no es té en compte a l’hora de fer l’avaluació de riscos.

Els qüestionaris han de permetre considerar tots els aspectes possibles del
problema. Les preguntes se solen contestar de manera ràpida amb un sí/no,
compleix / no compleix, veritat/mentida, o bé, en el cas de demanar altres dades
s’ha de formular la pregunta de forma molt concreta perquè la resposta s’ajusti
estrictament al que s’ha demanat.

El mètode de treball consisteix, en primer lloc, a avaluar el model de gestió
preventiva de l’empresa. La segona part avalua els diferents riscos específics
existents i s’haurà d’aplicar en les diferents seccions i departaments de l’empresa.
Els qüestionaris que hi podem trobar són els següents:

• Gestió preventiva

• Condicions de seguretat:

– Llocs de treball

– Màquines

– Elevació i transport

– Eines manuals

– Manipulació d’objectes

– Instal·lació elèctrica

– Aparells a pressió i gasos

– Incendis

– Agents químics

• Condicions ambientals:

– Agents químics. Exposició

– Agents biològics

– Ventilació i climatització

– Soroll

– Vibracions

– Il·luminació

– Calor i fred

– Radiacions ionitzants

– Radiacions no ionitzants

• Càrrega de treball:

– Càrrega física
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– Càrrega mental

• Organització del treball:

– Treball a torns

– Factors d’organització

El sistema de valoració que es proposa queda especificat en el mateix qüestionari.
Les valoracions que es poden donar a l’element avaluat són molt deficient,
deficient i millorable (vegeu la figura 1.4 i la figura 1.5).

Figura 1.4. Qüestionari per a l’avaluació de les condicions de seguretat
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Figura 1.5. Qüestionari per a l’avaluació (continuació)

A cada qüestionari es concreta quines respostes donen lloc a les valoracions de
deficient o de millorable i el nombre de respostes deficients que implicarà la
qualificació de molt deficient. També hi ha un espai reservat per concretar les
millores correctores que s’han d’introduir. A cada pregunta del qüestionari, hi ha
orientacions sobre quines condicions s’han de complir per aconseguir una resposta
positiva a la pregunta feta.

1.5.2 Mètode Fine

El mètode Fine és un sistema de valoració del risc en funció del perill que poden
generar les diferents situacions de risc. A partir d’aquesta valoració, es proposen
i duen a terme una sèrie d’accions correctores.
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Origen del mètode Fine

El mètode Fine mathematical
evaluations for controlling
hazards va ser publicat per

William T. Fine (Fine, 1971)
com un mètode d’avaluació

matemàtica per al control de
riscos.

La principal característica del mètode Fine és que avalua el risc en funció
del grau de perillositat com a resultat de fer el següent producte:

conseqüències× exposició× probabilitat

Cada concepte del mètode Fine té el significat següent:

• Conseqüències: les que es poden esperar en cas de produir-se l’accident.

• Exposició o freqüència: el temps que els treballadors estan exposats al risc
d’accident.

• Probabilitat: que l’accident es produeixi quan s’estigui exposat al risc.

El mètode proposa la utilització de la taula 1.3, la taula 1.4 i la taula 1.5 per valorar
graus diferents de severitat, freqüència i probabilitat del succés.

Taula 1.3. Grau de severitat de les conseqüències

Grau de severitat Valor

Catàstrofe (moltes morts, danys per sobre de 600.000 AC, greus conseqüències per a
l’activitat)

100

Desastrosa (algunes morts, danys des dels 300.000 AC) 40

Molt seriosa (mort, danys de 600 fins a 300.000 AC) 15

Seriosa (lesions molt greus -amputacions, invalidesa i danys de 600 a 60.000 AC) 7

Important (lesions amb baixa, incapacitat permanent o temporal i danys de 60 a 600 AC) 3

Lleu (petites ferides, contusions, danys fins a 60 AC) 1

Font: J.C. Rubio, 2004

Taula 1.4. Freqüència d’exposició Freqüència d’exposició Valor

Contínua (o moltes vegades al dia) 10

Freqüent (aproximadament una vegada cada dia) 6

Ocasional (setmanalment) 3

Poc usual (mensualment) 2

Rara (poques vegades a l’any) 1

Molt rara (anualment) 0,5

Inexistent (no es presenta mai) 0

Taula 1.5. Escala de probabilitat

Escala de probabilitat Valor

Quasi segura (si es produeix la situació de risc) 10

Molt possible (probabilitat 50%) 6

Possible (és difícil que passi però ja ha passat) 3

Poc possible (coincidència rara, encara que sabem que s’ha donat) 1

Remota (extremament rara; no ha passat fins ara) 0,5

Molt remota (coincidència pràcticament impossible; possibilitat) 0,2

Quasi impossible (virtualment impossible, s’acosta a situació impossible) 0,1

Font: J.C. Rubio, 2004
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Sobre el procediment
d’avaluació de riscos,
podeu consultar la secció
“Annexos”, així com la
web oficial de l’INSST, a la
secció “Referències”;
ambdues, al web del
crèdit.

Guia d’avaluació de riscos

Podeu consultar la Guia en el
següent enllaç:
tinyurl.com/wrv7ela.

Aplicant els valors obtinguts amb la taula 1.3, la taula 1.4 i la taula 1.5 es troba
la magnitud de risc (R) utilitzant el criteri de multiplicació dels tres factors, i es
poden ordenar les situacions en funció de la gravetat relativa del perill.

Aquestes situacions de risc, degudament ordenades segons la gravetat dels perills,
es converteixen en una llista de prioritats.

La taula 1.6 ens classifica les magnituds del risc i ens facilita criteris d’actuació.

Taula 1.6. Classificació i criteris d’actuació davant el risc

Magnitud del risc Classificació del risc Actuació davant el risc

Més gran de 400 Risc molt alt Aturada immediata

Entre 200 i 400 Risc alt Correcció immediata

Entre 70 i 200 Risc notable Correcció urgent

Entre 20 i 70 Risc possible No és emergència però el risc s’ha de corregir

Menys de 20 Risc acceptable Es pot obviar la correcció

Font: J.C. Rubio, 2004

El mètode Fine també té utilitat per calcular si el cost de l’acció correctora
proposada està justificat.

1.5.3 Guia d’avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses

Sobre la base dels criteris del mètode Fine, es va publicar la Guia d’avaluació
de riscos per a petites i mitjanes empreses, elaborada per la Direcció General de
Relacions Laborals, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
La primera edició es va publicar l’any 1996 i, avui dia, el Departament de Treball
disposa d’un apartat específic a la web de l’ICSSL Detecció i avaluació de riscos,
on actualitza els diferents apartats de la guia.

Aquesta Guia d’avaluació de riscos (que segueix el denominat mètode binari de
l’NTP 330 de l’INSST) i el mètode Fine són la base de molts dels mètodes utilitzats
per empreses dedicades a avaluar riscos. El procés que es concreta en aquests
mètodes es divideix en les següents fases:

1. Identificació dels riscos

2. Avaluació dels riscos

3. Avaluació específica dels riscos (ampliació del cas anterior en el supòsit que
l’avaluació exigeixi la realització de mesures ambientals de contaminants).

4. Planificació de les accions preventives necessàries per evitar, reduir o
controlar els riscos anteriorment avaluats.

5. Realitzar avaluacions addicionals o revisions quan es produeixin canvis
significatius en les condicions de treball o per la incorporació de treballadors
que hagin de rebre protecció especial.
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Són col·lectius objecte de
protecció especial...

... els que tenen sensibilitats
especials, disminucions físiques,

psíquiques o sensorials; dones
embarassades i que alleten i els

menors de divuit anys.

6. Arxiu i conservació de tots els registres generats en el procés (art. 23 de la
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals).

En primer lloc, s’han d’identificar els riscos generals per a la seguretat i la salut
dels treballadors, relacionar els possibles llocs de treball de l’empresa amb els seus
possibles riscos d’accidents i/o malalties professionals, inclosos els que puguin
afectar determinats col·lectius que per llei són objecte de protecció especial.

També s’han de tenir en compte tots els riscos generals no relacionats directament
amb el lloc de treball concret, per exemple, llocs de pas o instal·lacions generals.

Per fer aquesta identificació general de riscos, es tenen en compte les següents
formes d’accidents i malalties professionals:

1. Caiguda de persones a diferent nivell

2. Caiguda de persones al mateix nivell

3. Caiguda d’objectes per esfondrament

4. Caiguda d’objectes per manipulació

5. Caiguda d’objectes despresos

6. Trepitjades sobre objectes

7. Cops contra objectes immòbils

8. Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

9. Cops per objectes o eines

10. Projecció de fragments o partícules

11. Atrapades per objectes o entre objectes

12. Atrapades per bolcada de màquines

13. Sobreesforços

14. Exposició a temperatures extremes

15. Contactes tèrmics

16. Contactes elèctrics

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives

18. Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives

19. Exposició a radiacions

20. Explosions

21. Incendis

22. Causats per éssers vius
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Aquests codis que
identifiquen formes
d’accident i malalties
professionals, coincideixen
amb els utilitzats pel
Departament de Treball en
les seves estadístiques de
sinistralitat laboral.

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles

24. Accidents de trànsit

25. Causes naturals (infart, embòlia...)

26. Altres

A continuació, es relacionen els tipus de malalties ocasionades pel treball que es
poden produir com a conseqüència de les condicions de treball existents, que són
les següents:

• Causades per agents químics.

• Causades per agents físics.

• Causades per agents biològics.

• Causades per altres circumstàncies.

Quan es classifica un accident es refereix al succés que ha tingut com a resultat
directe la lesió, és a dir, a la manera com l’objecte o la substància causant han
entrat en contacte amb l’accidentat.

La relació que s’estableix entre forma d’accident i situacions que l’han originat
queden resumides en la taula 1.7.

Taula 1.7. Accidents de treball i successos que han donat lloc a la lesió

Forma d’accident Situacions

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Caigudes des d’alçades: edificis, bastides, arbres, màquines, vehicles...
Caigudes en profunditats: ponts, excavacions, obertures al terra...

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre
objectes o contra objectes.

Caigudes d’objectes per
esfondrament.

Comprèn les caigudes d’edificis, murs, bastides, escales, piles de mercaderies, i
els enfonsaments de masses de terra, roques, allaus...

Caigudes d’objectes pe
manipulació.

Casos de caigudes d’eines, materials... sobre un treballador, sempre que
l’accidentat sigui la mateixa persona a la qual ha caigut l’objecte que estava
manejant.

Caigudes d’objectes
despresos.

Caigudes d’eines, materials... sobre un treballador sempre que aquest no els
estigués manipulant.

Trepitjades sobre objectes. Les lesions es produeixen com a conseqüència de trepitjades sobre objectes
tallants o punxants.

Cops contra objectes
immòbils.

El treballador és la part dinàmica, és qui es colpeja contra un objecte que no
estava en moviment.

Cops i contactes amb
elements mòbils de la
màquina.

El treballador pateix cops, talls, rascades..., ocasionats per elements mòbils de
màquines i instal·lacions. No s’inclouen les atrapades. Per exemple, tall amb
serra de disc.

Cops per objectes o eines. El treballador és lesionat per un objecte o eina que es mou per forces diferents
de la de gravetat. No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes. Per exemple,
martellades, cops amb altres eines o objectes com pedres, fusta, ferros...

Projecció de fragments o
partícules.

Es tractarà de lesions degudes a la projecció sobre el treballador de partícules o
fragments procedents de màquines o eines.

Atrapades per objectes o
entre objectes.

Per elements de màquines, materials...



Gestió de la prevenció 40 Metodologies i control de la prevenció

Taula 1.7 (continuació)

Forma d’accident Situacions

Atrapades pe bolcada de
màquines.

Es tracta d’atrapades degudes a les bolcades de tractors, vehicles o altres
màquines, que deixen el treballador immobilitzat.

Sobreesforços. Accidents originats per manipulacions de càrregues o per moviments mal
realitzats.

Exposició a temperatures
extremes.

Accidents causats per alteracions fisiològiques en trobar-se els treballadors en
un ambient excessivament fred o calent.

Contactes tèrmics. Accidents deguts a les temperatures extremes que tenen els objectes que
entren en contacte amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). Si es dona al
mateix temps que l’exposició a temperatures extremes, aquest és el que preval.

Contactes elèctrics. S’utilitzarà en tots els accidents la causa dels quals sigui l’electricitat.

Inhalació o ingestió de
substàncies nocives.

Els causats pe l’estada en una atmosfera tòxica o pe la ingestió de productes
nocius. S’inclouran les asfíxies i ofegaments.

Contactes amb
substàncies càustiques i/o
corrosives.

Accidents per contactes amb substàncies i productes que donen lloc a lesions
externes.

Exposició a radiacions. S’inclouen tant les ionitzants com les no ionitzants.

Explosions. Accions que donen lloc a lesions causades per l’ona expansiva o els seus
efectes secundaris.

Incendis. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències.

Causats per éssers vius. Els accidents causats directament per persones i animals: agressions,
mossegades, picades...

Atropellaments, cops i
xocs amb vehicles o
contra vehicles.

Comprèn atropellaments de persones per vehicles, també els accidents de
vehicles en què el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. No
s’inclouen els accidents de trànsit.

Accidents de trànsit. Queden inclosos els accidents de trànsit ocorreguts dintre de l’horari laboral,
independentment que es tracti de la feina habitual o no.

Causes naturals. Accidents patits al centre de treball que no són conseqüència del mateix treball
sinó que es podrien haver donat fora del treball.

Altres. Qualsevol altra forma d’accident que no es pugui incloure en cap apartat
anterior.

Font: Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat Catalunya

Una vegada s’han identificat els riscos per llocs de treball i s’ha especificat si es
tracta de treballadors especialment sensibles, es procedirà a emplenar l’imprès
d’avaluació de riscos.

Aquest imprès s’emplenarà per cada lloc de treball identificat i es concretarà el
nombre de treballadors exposats.

Es relacionaran tots els riscos identificats i per cada un dels riscos detectats se’n
valorarà la probabilitat, la severitat i el valor del risc que se li assigna:

• Probabilitat. Quan es tracti de riscos que no es puguin mesurar, s’utilitza-
ran els codis baixa, mitjana o alta. Aquesta variable té en compte la proba-
bilitat més gran o més petita que hi concorrin unes o altres circumstàncies
perquè el risc es materialitzi.

• Severitat. S’utilitzarà també per als riscos que no es poden mesurar, i per
tant s’haurà d’estimar la probable severitat de les conseqüències (danys per a
la salut) en cas de materialització del risc i classificar-la també com a baixa,
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Sobre els documents del
Departament de Treball
de l’ICSSL, podeu
consultar la secció
“Adreces d’interès” a les
“Referències” del web del
crèdit.

mitjana o alta. En la taula 1.8 us presentem un exemple de com es detallen
algunes lesions i danys que es poden considerar.

Taula 1.8. Exemples de tipus de lesions i danys segons grau de severitat

Severitat baixa o lleugerament
danyós

Severitat mitjana o danyós Severitat alta o Molt danyós

Conseqüències: lesions i danys Talls i cops petits
Irritacions dels ulls per la pols
Mal de cap
Desconforts...

Talls
Cremades
Commocions
Fractures menors
Dermatitis
Sordesa
Trastorns musculoesquelètics...

Amputacions
Fractures greus
Intoxicacions
Lesions múltiples
Càncer i altres malalties cròniques

• Valoració del risc. En aquells riscos en què no es puguin realitzar
mesuraments, s’estimaran en funció de la seva probabilitat i la severitat
previsibles, d’acord amb les combinacions de la taula 1.9.

Taula 1.9. Valoració dels riscos segons la seva severitat i probabilitat estimada

Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta

Severitat baixa Molt lleu o trivial Lleu o tolerable Moderat

Severitat mitjana Lleu o tolerable Moderat Greu o important

Severitat alta Moderat Greu o important Molt greu o intolerable

• Prioritat. En funció de la valoració del risc assignada, s’estimarà una prio-
ritat d’execució que podrà prendre els valors d’alta, mitjana-alta, mitjana o
baixa, segons les correspondències de la taula 1.10.

Taula 1.10. Relació de valoració del risc amb prioritat de l’actuació

Valoració del risc Prioritat de l’actuació Temporització de l’actuació

Molt lleu o trivial Baixa És convenient corregir les causes que originen el risc.

Lleu o tolerable Mitjana Hauran de corregir-se les causes que originen el risc perquè aquest no pugi a moderat.
Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar les mesures de control.

Moderat Mitjana-alta Hauran de corregir-se a curt termini les causes que originen el risc. Quan el risc està
associat a conseqüències extremament danyoses caldrà una acció concreta i control
periòdic per assegurar l’eficàcia de l’acció realitzada.

Greu o important Alta Hauran de corregir-se immediatament les causes que originen el risc i no continuar
amb la tasca fins que no s’hagi reduït el risc.

Molt greu o intolerable Molt alta L’activitat haurà de suspendre’s fins que no es corregeixin les causes que originen el
risc. Si no és possible reduir el risc cal prohibir la tasca o treball concret.

També davant d’una situació de valoracions greus cal preveure l’adopció de
mesures en un termini d’execució el més breu possible.

El nou manual, tal com s’indica en la seva presentació, s’inscriu en un nou
enfocament de les polítiques de seguretat i salut laboral per afavorir la integració
de la prevenció.
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Simplificació documental

Podeu consultar la guia
orientativa de simplificació

documental, de l’INSST, en el
següent enllaç:

tinyurl.com/wly3qvs.

1.5.4 Guia tècnica de simplificació documental de l’INSST

Un dels problemes a què s’enfronten moltes empreses és la gran quantitat de
documentació que se’ls demana en la fase prèvia a l’inici dels seus treballs. Per
a moltes empreses, a vegades, la gestió de la PRL, i concretament la coordinació
d’activitats empresarials, esdevé simplement una feixuga muntanya de papers per
fer un compliment formal; és a dir, centrat en l’observació literal de la llei (per
complir amb la Inspecció de Treball i sobretot promoguda per la por de la sanció),
però sense preveure altres aspectes com l’anàlisi i l’estudi de les interaccions dels
riscos de les activitats concurrents.

A fi d’optimitzar recursos, facilitar la gestió documental i evitar la cultura del
paper, l’INSST té publicada una guia orientativa de simplificació documental.
Aquesta guia conté orientacions per a l’elaboració d’aquest document únic que
ha de contenir els tres documents preceptius:

• el pla de prevenció de riscos laborals,

• l’avaluació de riscos laborals, i

• la planificació de l’activitat preventiva.

Sempre que no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i
salut dels treballadors, les empreses, en funció del nombre de treballadors i la
nul·la perillositat de les activitats realitzades, poden portar a terme de manera
simplificada tant el pla de prevenció de riscos com l’avaluació de riscos, i també
la planificació de l’activitat preventiva. D’aquesta manera, les empreses de fins
a 50 treballadors -que no desenvolupin activitats de les considerades de risc
(Annex I RSP)- poden reflectir en un únic document els tres documents esmentats
anteriorment.

Aquest únic document de simplificació, tot i de ser d’extensió reduïda i de fàcil
comprensió, haurà d’estar adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa i establirà
les mesures operatives pertinents per realitzar la integració de la prevenció en
l’activitat de l’empresa, els llocs de treball amb risc i les mesures concretes per
evitar-los o reduir-los, jerarquitzades en funció del nivell de riscos, així com el
termini per a la seva execució.

Guia tècnica de simplificació
documental

1.6 Exemples d’avaluació de riscos

Disposar de l’índex d’una avaluació inicial de riscos real, serveix per visualitzar
els diferents apartats de què pot constar una avaluació inicial i com s’aplica un
mètode concret d’avaluació. S’han transcrit parcialment o en la seva totalitat
aquells apartats que poden ser més representatius de l’avaluació.
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L’exemple d’informe que presentem és el que va realitzar una empresa del sector
de la construcció el setembre del 2014 que tenia contractada tota l’activitat
preventiva a un servei de prevenció aliè (SPA).

Observem, en primer lloc, l’índex d’aquesta avaluació:

Índex de l’avaluació de riscos realitzada a l’empresa XXX, SL

1. Justificació.

2. Legislació en matèria de prevenció de riscos laborals.

3. L’avaluació de riscos a les empreses del sector de la construcció. Fitxes de
seguretat.

4. Identificació de l’empresa.

5. Objectius.

6. Avaluació inicial de riscos: Procediments.

7. Resultats de l’actuació.

8. Recomanacions.

9. Documentació de què s’ha de disposar i que s’ha de conservar.

Annexos

• Annex I

– Relació de treballadors per lloc de treball.

– Legislació sobre treballadors especialment sensibles, dones embaras-
sades i menors.

– Legislació sobre consulta, participació i representació dels treballa-
dors.

• Annex II

– RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres en construcció; amb les
modificacions posteriors del RD 2177/2004 i del RD 604/2006

• Annex III

– Procediment del SPA per elaborar els informes d’avaluació inicial de
riscos.

– Mètode d’avaluació de riscos.

– Equips de protecció individual (EPI).

– Treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

– Sinistralitat.

– Manual d’autoprotecció (mesures d’emergència).
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• Annex IV

– Relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars, maquinària i eines, referi-
da al treball realitzat a l’obra.

• Annex V

– Fitxes de seguretat: descripció del seu contingut.

– Fitxes de seguretat seleccionades.

1.6.1 Índex de l’avaluació de riscos

En l’apartat 2 de l’índex, que es transcriu en la seva totalitat, es remarca la
importància de les referències a les normatives que es poden aplicar en aquesta
avaluació inicial.

2. Legislació en matèria de prevenció de riscos laborals

La legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals es troba en diferents textos:

1. La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: relació d’articles.

2. RD 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció: relació d’articles.

3. Altres disposicions relacionades amb l’avaluació de riscos i que són també d’aplicació, a tall
d’exemple:

• RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs
de treball.

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades, PVD. En l’annex
III d’aquest informe es facilita informació sobre aquesta matèria.

• RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual o EPI. En l’annex III
d’aquest informe es facilita informació en aquesta matèria.

• RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció amb les modificacions posteriors del RD 2177/2004 i del RD
604/2006.

Fixeu-vos que el RD 1627/1997 ja ha estat modificat pel RD 2177/2004 i
pel RD 604/2006. El tècnic de prevenció de riscos que elabora l’informe
d’avaluació ha de ser conscient de la necessitat de tenir ben actualitzades
les referències normatives que s’han d’aplicar.

L’apartat 3 de l’índex ens remarca alguna de les característiques d’aquest sector i
alhora introdueix el concepte de fitxes de seguretat, justificant en quines situacions
s’han d’utilitzar.
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Les fitxes de seguretat

També hi ha obres que, tot i no
complir cap dels requisits
al·ludits (a vegades anomenades
obres menors), no tenen pla de
seguretat i salut en el treball. Per
suplir aquesta absència s’han
elaborat unes fitxes de seguretat
amb la finalitat de conformar la
documentació sobre prevenció
dels riscos derivats del treball a
peu d’obra, amb la seva
avaluació i les mesures de
prevenció i protecció que s’han
d’adoptar.

3. L’avaluació de riscos a les empreses del sector de la construcció. Les fitxes de
seguretat

L’activitat preventiva a l’empresa s’inicia amb la identificació i avaluació de riscos per a la
seguretat i salut dels treballadors als centres de treball on es realitza l’activitat. Això vol
dir que cada centre de treball ha de disposar de la documentació en prevenció de riscos
laborals per al control dels riscos dels treballadors que hi operen. Pel que fa a les empreses
del sector de la construcció, cal diferenciar:

1. Personal que treballa dins les dependències de l’empresa, és a dir, en centres de treball fixos
(oficines i despatxos, magatzems, tallers...).

2. El personal que treballa a peu d’obra, és a dir, que es desplaça a centres de treball no fixos
i canviants on es realitza l’activitat pròpiament constructiva. En aquest cas, existeix una
legislació específica, el RD 1627/1997, entre d’altres.

En l’apartat 4 de l’índex es faciliten les dades de l’empresa i s’identifiquen totes les
dependències i llocs de treball que hi ha, a més s’adjunta un apartat d’informació
addicional on s’inclou informació de com s’ha realitzat la consulta i participació
dels treballador, EPI i dades sobre sinistralitat.

4. Identificació de l’empresa

4.1. Dades generals de l’empresa 4.2. Dependències 4.3. Llocs de treball 4.4. Informació
addicional

• Consulta i participació dels treballadors

• EPI

• Sinistralitat

En l’apartat 5 de l’índex es defineixen els objectius de l’informe d’avaluació i
alhora es concreten quines actuacions depenen del SPA i quines actuacions ha de
realitzar la mateixa empresa. Hem optat per transcriure literalment tot l’apartat.

5. Objectius

Aquest informe té com a objectiu aconseguir el compliment de les disposicions que li són
d’aplicació sobre la base de les actuals condicions de l’empresa XXX. A l’hora de concretar
les actuacions per aconseguir-los cal diferenciar:

• Actuacions del SPA

– Dur a terme l’avaluació de riscos.

– Facilitar la documentació relacionada amb l’avaluació de riscos.

– Proporcionar informació al departament mèdic i al departament de formació del mateix
SPA sobre el resultat de l’avaluació de riscos.

• Activitat i actuacions que ha de realitzar l’empresa XXX

– Reunir-se amb els treballadors per informar-los del resultat de l’avaluació de riscos, i
realitzar la consulta i participació que s’estableix en la normativa.

– En les obres sense pla de seguretat i salut en el treball, dur a terme les mesures de
prevenció i protecció.

– Pel que fa als EPI, disposar del rebut que n’acrediti el lliurament.

– Elaborar la relació d’accidents de treball i disposar de la documentació corresponent
als comunitats d’alta i baixa mèdica, notificació a l’autoritat laboral i els informes
d’investigació.
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• També són objectius d’aquest informe

– Informar sobre la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

– Contribuir a la reducció de la sinistralitat laboral.

– Facilitar la gestió de la prevenció de riscos laborals.

En l’apartat 6 de l’índex es defineix el procediment d’avaluació de riscos. I ens
remet a l’annex III, que s’ha transcrit literalment, per tal que es pugui observar la
metodologia aplicada per realitzar l’avaluació de l’empresa.

6. Avaluació inicial de riscos. Procediment

La visita realitzada permet:

• Definir els llocs de treball.

• Emplenar la relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars, maquinària i eines, referida al treball
a peu d’obra.

• En l’annex III s’exposa el procediment seguit pel SPA per elaborar els informes d’avaluació
inicial de riscos. També s’hi mostra el mètode adoptat pel SPA per valorar els riscos.

L’apartat 7 de l’índex bàsicament ens remet als diferents annexos on consta
informació més detallada i recorda a l’empresa la documentació que ha de
conservar de manera obligatòria.

7. Resultats de l’actuació

En els annexos d’aquest informe es mostren els resultats de l’actuació realitzada,
concretament:

• En els annexos I, II i III s’adjunta la relació actualitzada de treballadors per lloc de treball i es
facilita informació diversa en matèria de prevenció de riscos.

• En l’annex IV, s’adjunta la relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars i maquinària i eines
referida al treball que habitualment es realitza a l’obra.

• En l’annex V, s’adjunten les fitxes de seguretat que contenen l’avaluació de riscos per a la
seguretat i salut dels treballadors desplaçats a les obres sense pla de seguretat i salut en el
treball.

Documentació de què s’ha de disposar i que s’ha de conservar:

• L’informe de l’avaluació inicial de riscos.

• El pla de seguretat i salut en el treball de les obres.

• Els rebuts de lliurament als treballadors de l’obra, a les empreses subcontractades i als
treballadors autònoms de la informació continguda en el pla de seguretat i salut en el treball
relacionada amb el treball que han de realitzar. En les obres sense pla, es farà el mateix amb
les fitxes de seguretat.

• Els rebuts de lliurament/recepció dels EPI.

• Els comunicats d’obertura de centre de treball corresponent a cada obra.

• Els certificats d’assistència dels treballadors a les activitats de formació.

• Els resultats dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
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1.6.2 Annexos de l’informe d’avaluació de riscos

L’annex III de l’índex fa referència a l’apartat 6 de l’índex. Aquí en tenim una
transcripció literal.

Annex III

Procediment d’avaluació de riscos adoptat pel SPA

S’utilitza la classificació de riscos donada per l’OIT (Organització Internacional del Treball)
i les recomanacions de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Quant al criteri
de valoració, es pren com a referència principal les Directrices para la evaluación de riesgos
en el lugar de trabajo de la Comissió Europea, editada per l’Oficina de Publicacions Oficials
de les Comunitats Europees.

El mètode consisteix en el següent:

• Dividir l’empresa en seccions.

• Per a cada secció, definir els diferents llocs de treball i els treballadors adscrits a cadascun
d’ells.

• Per a cada lloc de treball, els riscos identificats s’avaluen d’acord amb els següents
paràmetres:

– Font del risc.

– Tipus de risc.

– Gravetat estimada.

– Probabilitat estimada de materialització del risc.

– Valoració del risc.

– Condició anòmala observada breument descrita.

– Mesura correctora proposada breument descrita.

Els tipus de riscos que s’utilitzen en aquesta avaluació i la seva codificació
corresponent es mostren en la taula 1.11.

Taula 1.11. Codis dels diferents tipus de riscos

Codi Tipus de risc

Seguretat

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

030 Caiguda d’objectes o elements per esfondrament (emmagatzematge).

040 Caiguda d’objectes o elements per manipulació.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

060 Trepitjada sobre objectes o elements.

0770 Cop contra objectes o elements immòbils.

080 Ser colpejat per objectes o elements mòbils.

090 Tall i cop per objectes o eines.

100 Projecció de fragments o partícules.

110 Atrapada per objectes o elements o entre objectes o elements.
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Taula 1.11 (continuació)

Codi Tipus de risc

120 Atrapades per bolcada de màquines o vehicles.

130 Sobreesforç.

150 Contacte tèrmic (cremades).

161 Contacte elèctric directe amb elements o components actius de la instal·lació.

162 Contacte elèctric indirecte per fallida d’aïllaments en elements no actius.

180 Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.

200 Explosió (física o química).

211 Inici d’un foc.

212 Facilitar la propagació del foc/incendi.

213 Dificultat d’evacuació en cas d’emergència.

220 Accident causat per éssers vius.

230 Atropellaments, xocs i cops amb vehicles o contra vehicles.

231 Il·luminació d’emergència inexistent, insuficient o inadequada.

240 Il·luminació insuficient i inadequada.

250 Cremada per fricció.

310 Exposició a pols i contaminants químics (inhalació).

Higiene

320 Exposició a contaminants biològics.

330 Exposició a soroll.

340 Exposició a vibracions.

350 Exposició a temperatures extremes.

360 Exposició a radiacions ionitzants (soldadura elèctrica...).

370 Exposició a radiacions no ionitzants (soldadura autògena...).

380 Exposició a radiació solar.

Ergonomia i psicosociologia aplicada

410 Fatiga física per postura forçada.

420 Fatiga física per desplaçament.

430 Moviments repetitius.

440 Fatiga física per treballar amb càrregues.

450 Fatiga física per recepció d’informació.

451 Fatiga visual (brillantors, contrastos).

460 Fatiga mental per tractament de la informació.

510 Insatisfacció per poc contingut treball.

530 Insatisfacció per rol del treball.

540 Insatisfacció per poca autonomia.

En aquest cas el SPA utilitza la valoració de riscos que es mostra en la taula 1.12.
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Taula 1.12. Valoració de riscos

Gravetat
del risc

Probabilitat 1 Probabilitat 2 Probabilitat 3 Probabilitat 4

Conseqüències Improbable
És rar i no se sap que
hagi succeït enlloc.

Possible
No és corrent però ja ha
succeït. S’accepta

Probable
A més de no resultar

estrany, el que pot
estranyar és que no

hagi succeït més
vegades

Inevitable
És el resultat més
probable i segur que
succeirà

1 Incident
Sense lesions ni danys
materials importants

Irrellevant Irrellevant Molt baixa Molt baixa

2 Sense lesions
Amb danys materials

Irrellevant Molt baixa Baixa Mitjana

3 Lesió lleu
Contusions, erosions,
talls superficials,
irritacions

Molt baixa Baixa Mitjana Alta

4 Lesió greu
Laceracions, cremades,
commocions, fractures
menors, sordesa,
dermatitis, asma

Molt baixa Mitjana Alta Molt alta

5 Lesió molt greu o
mortal
Amputacions,
intoxicacions, càncer

Baixa Alta Molt alta Extremadament alta

Les prioritats i els terminis es mostren en la taula 1.13.

Taula 1.13. Prioritats i terminis per a la realització de les mesures correctores proposades

Irrellevant És admissible ometre les mesures correctores proposades.

Molt baixa És convenient corregir les causes que originen el risc.

Baixa Corregir a mitjà termini les causes que originen el risc.

Mitjana Corregir a curt termini les causes que originen el risc.

Alta Corregir amb urgència les causes que originen el risc.

Molt alta Corregir immediatament les causes que originen els risc.

Extremadament
alta

Eliminar o suspendre l’activitat fins que no es corregeixin les causes que l’originen.

En l’annex V de l’informe original s’adjunten fitxes de seguretat agrupades per
tasques realitzades habitualment, llocs on es realitzen les tasques, mitjans auxiliars
utilitzats ordinàriament i maquinària i eines emprades habitualment.

Totes les fitxes de seguretat presenten la mateixa estructura, és a dir: riscos
considerats, resultat de la seva avaluació, mesures de prevenció i protecció a
adoptar.
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Exemple del bloc de fitxes de seguretat de maquinària i eines emprades
habitualment

Pala carregadora

1) Definició. Són pales muntades sobre el tractor amb erugues o pneumàtics on
el moviment d’elevació s’aconsegueix mitjançant dos braços laterals articulats i
aptes per a diversos treballs, però especialment per al moviment de terres.

2) Avaluació de riscos. Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia
d’avaluació de riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
basada en el mètode Marí.

El presentem en la taula 1.14, on no s’han indicat exhaustivament les proteccions
col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat.

Taula 1.14. Avaluació de riscos

Codi Riscos Gravetat Probabilitat Valoració
risc

Proteccions
col·lectives

EPI

010 Caiguda persones a diferent nivell
(en baixar de la màquina)

Greu Possible Mitjana Calçat i casc

090 Talls i cops per objectes o eines Lleu Possible Baixa Calçat, casc I guants

100 Projecció de fragments o
partícules

Greu Probable Alta Cabina Ulleres

110 Atrapada per objectes o elements
o entre objectes o elements

Greu Possible Mitjana Calçat, casc I guants

120 Atrapada per bolcada de màquines
o vehicles

Molt greu Probable Molta alta Botzina, cabina, tanca i
topalls

Calçat i casc

220 Accidents causats per éssers vius Lleu Possible Baixa Cabina Calçat, guants i roba
treball

230 Atropellament, cops i xocs amb
vehicles o contra vehicles

Molt greu Possible Alta Botzina, tanca I topalls Calçat i armilla

310 Exposició a pols i contaminants
químics (inhalació)

Greu Inevitable Molta alt Cabina Mascareta

330 Exposició a sorolls Greu Inevitable Molta alta Cabina Protectors auditius

340 Exposició a vibracions Greu Probable Alta Faixa

370 Exposició a radiacions no
ionitzants (radiació solar)

Greu Inevitable Molta alta Cabina Roba de treball

3) Proteccions col·lectives:

• Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària
utilitzada en l’execució de moviments de terres.

• Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés en marges
d’excavació.

• Tanques metàl·liques.

4) Equips de protecció individual (EPI):
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• Casc de seguretat

• Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà)

• Calçat de seguretat

• Protecció auditiva

• Ulleres antiprojeccions

• Faixa dorsolumbar

• Equip filtrant de partícules (mascareta)

• Armilla retroreflectant

5) Mesures preventives:

• Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessàries per
utilitzar la maquinària de manera segura.

• El personal que condueixi camions o maquinària serà especialista i estarà
en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.

• Tots els vehicles es revisaran periòdicament, i les revisions quedaran
reflectides en el llibre de manteniment.

• En totes les pales carregadores hi haurà una farmaciola de primers auxilis i
un extintor revisat i al dia.

• Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la cullera aixecada i sense
recolzar-la a terra.

• Està prohibit descansar sota la màquina.

• Està prohibit transportar persones fora de la cabina.

• Quan la màquina finalitzi el treball la bateria quedarà desconnectada, la
cullera recolzada a terra i la clau de contacte fora.

• No es permetrà fumar quan es carregui combustible o es comprovi el
carburant.

• Es reduirà la formació de pols mitjançant el rec de les superfícies de pas.

• El pes del material carregat a la cullera no excedirà del límit màxim de pes,
considerat com a segur per al vehicle.

• El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena en pendents es
realitzarà amb aquesta arran de terra.

• Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera per frenar.

• En terrenys fangosos s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics per
evitar les frenades brusques.
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Eines interactives

Podeu consultar l’eina
Prevención10 en el següent

enllaç: tinyurl.com/uoosw8s. Per
la seva banda, OiRA es troba

principalment en llengua anglesa.
Les eines OiRA desenvolupades
o adaptades per la Generalitat de

Catalunya estan disponibles en
català i castellà, i les podeu

consultar a:
tinyurl.com/ve5yun6.

• El pendent màxim que superarà el tren d’erugues és del 50%, 20% en
terrenys humits i 30% en terrenys secs amb tren sobre pneumàtics. Malgrat
això, se seguiran sempre les indicacions del fabricant, ja que poden variar
segons la màquina.

• Si és necessari realitzar operacions de càrrega amb la cullera, es col·locaran
topalls per evitar caigudes imprevistes.

Heu de tenir ben present que no hi ha regles fixes per realitzar les
avaluacions, i que dependrà de les característiques de l’empresa que heu
d’avaluar i de les normatives específiques que puguin afectar l’activitat de
l’empresa.

1.7 Avaluació de riscos interactiva en línia per a les petites i mitjanes
empreses i autònoms

Els organismes i les administracions públics (OSHA, INSST, ICSSL) són cons-
cients de la necessitat de dotar de recursos específics per ajudar les pimes a dur
a terme la gestió de la PRL en les seves organitzacions. Per això han creat eines
interactives d’avaluació de riscos com PREVEN10, Prevención10 o OiRA.

1.7.1 OiRA project

Es tracta d’un projecte europeu liderat per l’Agència Europea per a la Seguretat
i la Salut en el Treball en el qual diversos organismes de PRL de tot el continent
(agents socials i administracions públiques), entre ells l’ICSSL, col·laboren elabo-
rant i compartint eines d’avaluació de riscos, en forma d’aplicació web gratuita,
de diferents sectors o activitats.

Logotip d’OiRA, el projecte en línea
per a l’avaluació de riscos.

El propòsit de l’eina OiRA és ajudar a superar les dificultats que sovint es
presenten a les microempreses i a les petites empreses pel fet de no tenir els
recursos necessaris o els coneixements especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball per fer una adequada avaluació de riscos i que els permetin que
els seus llocs de treball siguin saludables.

OiRA són les sigles d’Online Interactive Risk Assessment, que vol
dir ‘avaluació de riscos interactiva en línia’. OiRA vol ajudar les
microempreses i les petites empreses a instaurar un procés d’avaluació de
riscos pas a pas, des de la identificació i l’avaluació dels riscos del lloc de
treball i la presa de decisions sobre les mesures de prevenció i l’execució
d’aquestes fins a l’elaboració del pla d’acció i el seu seguiment.
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L’avaluació de riscos que ofereix la plataforma consisteix en un examen sistemàtic
de tots els aspectes del treball per determinar:

• què pot causar danys o lesions,

• si els perills poden eliminar-se i, en cas contrari,

• quines mesures preventives o de protecció s’han d’adoptar per controlar-los.

És fruit de l’aplicació de la Directiva marc 89/391/CEE, el document legislatiu
europeu més important en matèria d’avaluació de riscos. Aquesta Directiva s’ha
transposat a la legislació nacional mitjançant la Llei 31/1995, de prevenció de
riscos laborals.

Les directives són dictades pel Consell de la UE (que és el principal centre
legislatiu i de presa de decisions). Amb una directiva s’intenta anar eliminant
de mica en mica les contradiccions entre el dret comunitari europeu i el dret
nacional, amb la idea final d’aproximar totes les legislacions, si bé respectant
les peculiaritats de cada estat membre.
Les directives obliguen els estats membres quant a l’objectiu al qual han
d’arribar, però permeten a cada estat triar la forma i els mitjans.

El procés d’avaluació consta de quatre etapes principals (vegeu la figura 1.6):

Figura 1.6. Fases de l’avaluació de riscos amb OiRA
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1. PreparacióNegreta: aquesta etapa dona una visió general de l’avaluació
que realitzarà i li permet adaptar-la a la naturalesa específica de l’empresa
en qüestió.

2. Identificació: segons els sector de l’activitat, la plataforma mostra una sèrie
de perills potencials i problemes relacionats amb la seguretat i la salut del
lloc de treball. En respondre afirmativament o negativament a les preguntes
proposades, el sistema selecciona o exclou aquests perills o problemes.

3. Avaluació: en aquesta etapa es determina el nivell de risc associat a cada
un dels punts tractats en l’etapa anterior.

4. Pla d’acció: en la quarta etapa de l’avaluació s’han de decidir les mesures
que cal adoptar per abordar els riscos identificats anteriorment, així com
els recursos necessaris. Basant-se en aquesta informació, l’eina elabora
automàticament un informe.

Utilitzar les eines d’OiRA permet obtenir diversos documents que poden utilitzar-
se per facilitar informació a persones o entitats i també com a mitjà de prova davant
de les administracions públiques:

• Un document amb els resultats de l’avaluació de riscos, que pot
descarregar-se, modificar-se i imprimir-se. Aquest document permet valorar
si s’han aplicat les mesures necessàries i per a qualsevol revisió, en cas que
variïn les circumstàncies.

• Un pla d’acció (que també pot descarregar-se, modificar-se i imprimir-
se) centrat en les mesures preventives que s’han d’adoptar, l’assignació de
persones a tasques, els temps...

• Una visió general de tots els riscos. Aquest document permet valorar si
s’han abordat correctament els riscos identificats i les mesures adoptades.

• Un resum de les mesures de prevenció i protecció que s’han d’aplicar.
Aquest document permet supervisar les mesures que s’han d’adoptar en els
quatre mesos següents.

OiRA proporciona eines específiques per a diferents sectors i activitats empre-
sarials. Actualment, en castellà i català trobem els següents sectors d’activitat:
perruqueries, seguretat privada, autoescoles, representacions en viu a escenaris i
adoberies.

Cal estar atents a les novetats de la pàgina OiRA, perquè facilita ajuda i suport
tècnic a les empreses per dur a terme la seva obligació de garantir llocs de
treball saludables. Per exemple, actualment, a causa de la pandèmia causada
per la COVID-19, ja incorpora eines i recursos específics relacionats amb ell
per respondre millor a les necessitats dels diferents oficis i sectors professionals.
Posant èmfasi en els escenaris laborals on la distribució de productes i el treball
en les dependències d’un client (particular o empresa), són situacions laborals
quotidianes per a moltes petites i mitjanes empreses.
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L’apartat “La prevenció de
riscos laborals en el marc
de la pandèmia per
COVID-19” de la unitat
“Elements bàsics de la
prevenció” tracta de forma
extensa els plans de
contingència que han
d’elaborar les empreses.

OiRA per a COVID-19

• Eina OiRA en relació amb la COVID-19: tinyurl.com/yrd88wv6.

• Eines nacionals implementades en relació amb la COVID-19: tinyurl.com/55wscenc.

• Recursos COVID-19 per als llocs de treball: tinyurl.com/2yzwtjye.

En el moment actual d’emergència sanitària ocasionada pel risc comunitari que
suposa la pandèmia provocada per la COVID-19 (SARS-Cov-2), l’avaluació de
riscos és l’eina fonamental per poder redactar un pla de contingència adequat a les
empreses. L’avaluació de riscos ha de permetre identificar un conjunt de mesures
i accions bàsiques concretes de resposta, que s’haurien de prendre per afrontar de
forma adequada i efectiva possibles incidents, accidents i estats d’emergències que
poguessin tenir lloc tant dins de les instal·lacions de l’empresa com fora d’elles
(en desplaçaments o en altres instal·lacions dels clients).

1.7.2 Prevención10

En la mateixa línia de simplificació, hi ha disponible un servei d’assessora-
ment públic gratuït del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
www.prevencion10.es. Es tracta d’un portal dissenyat per ajudar els autònoms i els
empresaris amb negocis de menys de 25 treballadors a dur a terme la prevenció de
riscos laborals (vegeu la figura 1.7). Aquest portal d’assessorament en prevenció
de riscos laborals permet:

• Gestionar els riscos laborals, de forma senzilla, a les empreses de fins a 25
treballadors.

• Facilitar el compliment en matèria de coordinació d’activitats empresarials
als treballadors autònoms.

Figura 1.7. Prevención10

L’empresari, mitjançant la plataforma Prevención10, pot optar per portar a terme
la prevenció de riscos laborals de forma lliure o tutelada:
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En la unitat “Prevenció
integrada a l’empresa”

trobareu àmpliament
desenvolupat el tema de
la coordinació d’activitats

empresarials (CAE).

• L’opció lliure posa a disposició dels usuaris els formularis del model sim-
plificat d’avaluació, unes recomanacions per poder gestionar la prevenció i
una guia per emplenar els formularis i dur a terme les mesures preventives
necessàries.

• L’opció tutelada passa per la utilització de l’eina Evalua-T. Per emprar
aquesta eina és imprescindible disposar de DNI electrònic o de certificat
digital. Introdueix en la gestió diària del negoci el pla de prevenció de riscos
mitjançant un procés de quatre passes:

1. registre,

2. avaluació,

3. planificació i

4. seguiment.

A més, aquesta plataforma incorpora l’eina Autopreven-t, destinada a facilitar
als treballadors autònoms sense treballadors al seu càrrec l’assessorament tècnic
necessari per complir els seus deures de coordinació d’activitats empresarials
(CAE).

La plataforma Prevención10 proporciona també altres eines interactives de l’àmbit
de la PRL, com per exemple Instruye-t, que facilita una formació en matèria
de prevenció de riscos laborals adaptada a les característiques del col·lectiu
d’autònoms.

Permet l’accés com a convidat sense haver-se de registrar i presenta un seguit
de vint-i-dos vídeotutorials organitzats per sectors professionals que ajuden les
persones a valorar els riscos de les seves activitats (vegeu la figura 1.8).

Figura 1.8. Videotutorials interactius per sectors professionals
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Podeu consultar les sigles
que surten en el contingut,
en el “Glossari” del mòdul.

2. Planificació de la prevenció

La planificació, en general, és un procés continu que incideix sobre un mateix
objecte d’intervenció des de diferents nivells d’anàlisi. Es pot imaginar com una
espiral que va avançant gràcies als elements que en formen part. En planificar
es marquen una sèrie de fites i objectius a llarg termini que cal anar concretant
—a mitjà i a curt termini— a mesura que descendeix en l’espiral, fins a arribar a
activitats específiques per tal d’assolir aquests objectius (vegeu la figura 4.1).

Figura 2.1. La planificació com a procés continu cap a un objectiu

Així, sempre podem diferenciar uns nivells i tipus de planificació segons els
terminis (llarg, mitjà i curt) marcats i el seu grau de concreció (fites, estratègies,
objectius generals, objectius específics i activitats acordades).

La planificació, com a sistema de gestió i presa de decisions racional sobre
com assignar recursos per aconseguir objectius múltiples a través de mitjans
adients, forma part dels mecanismes de funcionament de qualsevol organització
empresarial. Alhora, la planificació és la forma de mirar cap al futur per procurar
concretar la realitat empresarial que es vol tenir.

Per tant, en l’àmbit que ens ocupa de gestió i control de la prevenció de riscos
laborals, la planificació és:

• Un mitjà per assolir una transformació consistent en una vertadera integra-
ció de la PRL en l’empresa.

• Una sistematització i formalització del procés per tal d’obtenir els resultats
esperats d’eliminació o reducció de riscos laborals i millora de les condici-
ons de treball dels llocs de treball de l’organització.

• Una presa de decisions racional i transparent sobre quines accions es duen
a terme, amb quins responsables, quins costos, quins terminis...
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Organització

L’organització és un procés de
descripció i agrupació del treball,

de definició i delegació de
funcions i autoritat i

d’establiment de relacions, amb
la finalitat de mantenir una línia

de treball uniforme i
cohesionada per arribar a

aconseguir una bona gestió.

Disposeu d’un resum de
les modalitats

d’organització preventiva
dins de la secció

“Annexos”, tot i que ja s’ha
treballat extensament en

la unitat “Prevenció
integrada a l’empresa”,

d’aquest mateix crèdit.

• Un exercici de revisió i un reajustament entre mitjans disponibles i objectius,
així com de resultats aconseguits amb ella i una constant actualització.

Qualsevol procés de planificació, amb independència dels seus terminis d’exe-
cució, hauria de tenir els següents elements: la situació inicial que es desitja
modificar, les accions o proposta de millora a realitzar, les persones implicades, els
recursos disponibles (humans, materials, tècnics, econòmics...), la comprovació i
el seguiment per identificar les desviacions que hagin pogut sorgir i fer reajusta-
ments necessaris durant l’execució o bé al final d’aquesta.

Respecte a la planificació de la prevenció, es poden distingir, d’una banda, la
planificació preventiva general de l’empresa i, de l’altra, les planificacions de
les activitats preventives concretes determinades pels resultats dels informes
d’avaluació de riscos realitzats a l’empresa.

La planificació preventiva general de l’empresa queda documentada en l’ela-
boració d’un pla de prevenció de riscos laborals, incloent-hi una programació
anual de revisió d’aquest. Aquesta planificació és una activitat crítica per poder
implementar de manera eficaç la política de prevenció en el sistema general de
gestió de l’organització de forma integrada, complint l’obligació de la LPRL.

Les planificacions de les activitats preventives concretes acompanyen els re-
sultats de les avaluacions de riscos (generals, de lloc de treball concret, de
riscos específics...) realitzades a l’organització. Aquestes planificacions han de
tenir en compte quines actuacions es portaran a terme per assolir els objectius
marcats d’eliminació o reducció del risc, definir terminis i prioritats en funció
de la magnitud dels riscos, així com els recursos econòmics, materials i humans
que cal destinar a les accions preventives, sempre concretant les responsabilitats
d’execució i revisió.

És molt important no confondre...

• El pla de prevenció: sistema de gestió PRL amb l’estructura organitzativa, les
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
necessaris per a la PRL de l’empresa.

• La planificació de l’activitat preventiva: l’organització de les actuacions preventives
previstes per aplicar en l’empresa per eliminar, controlar o reduir els riscos identificats en
l’avaluació de riscos, amb un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de
persones exposades.

Abans d’iniciar l’elaboració del pla de PRL i la planificació de l’activitat pre-
ventiva, l’empresa haurà de conèixer en primer lloc els seus riscos i després els
objectius del sistema perquè, en funció dels recursos de què disposi, pugui elaborar
una planificació adient i efectiva integrada en el seu sistema de gestió i organització
de la prevenció.

L’organització preventiva —que inclou el tipus de modalitat triat entre els indicats
al RD 39/97 RSP— serà, per tant, el conjunt de relacions i persones integrades
a l’estructura organitzativa de l’empresa que asseguren el compliment dels objec-
tius, les polítiques i l’administració de les activitats relacionades amb la funció
preventiva.
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Abans d’estudiar com fer la planificació de la prevenció cal tenir present quines van
ser les modificacions de la normativa reguladora bàsica de la prevenció de riscos
laborals (LPRL i RSP), ja que construeixen la base tècnica de l’acció preventiva
a les empreses. Els legisladors van creure convenient modificar aquest cos jurídic
per aconseguir una major efectivitat de l’aplicació de les mesures preventives i
integració de la prevenció dins del sistema general de gestió de l’organització.

2.1 Modificacions en la legislació de prevenció de riscos laborals

Tant la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL),
com el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, de Reglament dels serveis de
prevenció (RSP), van ser modificats posteriorment amb la voluntat de fer més
efectiva l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral.

Es va valorar que fins aleshores s’estava duent a terme una aplicació més formal
de la prevenció que no pas eficient, atès que l’aplicació de la 31/95 LPRL no
havia produït una reducció dels accidents que es pogués valorar com a satisfactòria.
A més, la modificació de la LPRL introduïda per la Llei 54/2003 va permetre
els legisladors recollir aspectes relacionats amb noves formes d’organització del
treball, la subcontractació i, especialment, el sector de la construcció.

2.1.1 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i les seves
modificacions

Comentarem només els principals articles que la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
que va canviar per intentar integrar l’activitat preventiva en la gestió habitual de
la seguretat i salut a l’empresa.

Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals (apartat 2)
2. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir
la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes
relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves
responsabilitats, l’empresari ha de realitzar la prevenció dels riscos laborals
mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de
totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat
i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació
de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la
salut, i mitjançant la constitució d’una organització i dels mitjans necessaris
en els termes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei.[...]
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Teniu més informació
sobre els principis de
l’acció preventiva en

l’apartat “Avaluació de
riscos laborals” d’aquesta

unitat.

Article 14. S’introdueix com a novetat el concepte d’integració de l’activitat
preventiva, i la continuïtat d’aquesta activitat preventiva mitjançant una acció per-
manent de seguiment, amb la finalitat de perfeccionar contínuament les activitats
d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar.

Article 15. S’hi recullen els principis de l’acció preventiva i no són modificats en
cap regulació posterior. Aquests principis són els pilars bàsics tant de l’avaluació
de riscos com de la proposta de mesures preventives i la seva planificació.

Article 16. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i
planificació de l’activitat preventiva
1. La prevenció de riscos laborals haurà d’integrar-se en el sistema general
de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com a tots
els seus nivells jeràrquics, a través de la implantació i aplicació d’un pla de
prevenció de riscos laborals[...]
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció
de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són
l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva [...]

Article 16. Aquest article, totalment nou en la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
ens explicita que la prevenció s’haurà d’integrar en el sistema de gestió de
l’empresa tant pel que fa a les activitats productives de l’empresa com als diferents
nivells jeràrquics, per mitjà de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de
riscos laborals.

En essència, el pla de prevenció és una descripció del sistema de gestió de
prevenció implantat o que es vol implantar en una organització. Seria convenient
que el servei de prevenció (aliè o propi) analitzés els processos de producció
o servei, els procediments, les tasques i activitats dutes a terme en les àrees o
departaments que la componen per dissenyar un pla de PRL nou o bé adaptar un
model genèric adequat a l’empresa, o bé fer la revisió d’un pla PRL ja implantat
en la companyia.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos
de l’empresa són:

• L’avaluació de riscos: l’empresari haurà de fer una avaluació inicial dels
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb
caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de
treball existents i dels treballadors que hagin de desenvolupar aquell treball.
Cal actualitzar l’avaluació quan canviïn les condicions de treball, per elecció
de nous equips, de noves substàncies o preparats químics, si s’han produït
danys per a la salut... S’han de fer controls periòdics si amb l’avaluació
inicial o amb les actualitzacions s’han detectat situacions potencialment
perilloses.

• La planificació de l’activitat preventiva: l’empresari ha d’assegurar-se de
l’efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació
fent-ne un seguiment continu. Les activitats de prevenció hauran de ser
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modificades quan l’empresari apreciï, com a conseqüència dels controls pe-
riòdics previstos, la seva inadequació a les finalitats de protecció requerides.

Les empreses, atenent el nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de
les activitats realitzades, poden aplicar el pla de prevenció de riscos laborals, l’a-
valuació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de forma simplificada,
sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i
salut dels treballadors i en els termes que es determinin per reglament.

2.1.2 RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció i les seves
modificacions

Per aplicar la modificació feta en la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals,
amb la Llei 54/2003, el Reial decret 39/1997 es modifica també amb el Reial
decret 604/2006, on s’estableix el deure dels treballadors i dels seus representants
de contribuir en aquesta integració preventiva i col·laborar en l’adopció i el
compliment de les mesures preventives, i s’estableixen mesures per reforçar la
participació per mitjà de la consulta en relació amb la implantació i l’aplicació
del pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació dels riscos, la planificació
preventiva i l’organització preventiva.

Article 1. “Integració de l’activitat preventiva”. S’hi concreta la necessitat
d’integrar la prevenció a tots els nivells de l’empresa (vegeu figura 2.2).

Figura 2.2. Integració de la prevenció

Article 2. “Pla de prevenció de riscos laborals”. El pla de prevenció és un
document que haurà d’estar a disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats
sanitàries i dels representants dels treballadors.

Dins un pla de prevenció, i tenint en compte la dimensió i les característiques de
cada empresa, s’han d’incloure essencialment els següents elements:

• Identificació de l’empresa, activitat productiva, nombre de centres de
treball, nombre de treballadors i característiques rellevants.

• Estructura organitzativa de l’empresa, funcions i responsabilitats dels ni-
vells jeràrquics, manera de transmetre la informació.
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• Organització de la producció, identificació de processos, pràctiques i proce-
diments d’organització en relació amb la prevenció de riscos.

• Organització de la prevenció.

• Política, objectius i fites que en matèria preventiva vulgui aconseguir
l’empresa.

• Recursos humans, tècnics, materials i econòmics que es podran utilitzar.

I dins de l’esperit empresarial de gestió de qualitat, cal incloure la planificació de
la revisió i la millora contínua del sistema de prevenció.

En relació amb les auditories

En el Reial decret 390/1997 es modifiquen diferents aspectes relacionats amb
l’obligació que tenen algunes empreses de passar una auditoria, aquest fet incidirà
en la planificació de la prevenció com un element extern de control o validació,
per tant, fem referència als articles següents:

Article 29. “Àmbit d’aplicació”. Es defineix quines empreses queden obligades
a auditar el seu sistema preventiu.

Article 30. “Concepte, contingut, metodologia i termini”. Es facilita una definició
d’auditoria.

Una auditoria és un instrument de gestió que vol reflectir la imatge fidel del
sistema de prevenció de riscos laborals que en valora l’eficàcia i en detecta
deficiències per poder prendre decisions de perfeccionament i millora.

L’auditoria serà sistemàtica en els aspectes següents:

• Comprovar com s’ha realitzat l’avaluació inicial i periòdica de riscos,
analitzar els resultats i en cas de dubte fer-ne una verificació.

• Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s’ajusta a
la normativa.

• Analitzar si hi ha adequació entre procediments i mitjans per realitzar les
activitats preventives i els recursos de què disposa l’empresari, propis o
concertats, i com estan organitzats i coordinats.

• Valorar la integració de la prevenció al sistema general de l’empresa, tant
en activitats com en nivells jeràrquics.

Article 31. “Informe d’auditoria”. L’informe que es realitzi ha d’estar a disposició
de l’autoritat laboral competent i dels representants dels treballadors.

L’informe d’auditoria ha de reflectir els següents aspectes:
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• Identificació de la persona o entitat auditora i de l’equip auditor.

• Identificació de l’empresa auditada.

• Objectiu de l’auditoria.

• Data d’emissió de l’informe d’auditoria.

• Documentació que ha servit de base a l’auditoria, inclosa la informació
rebuda dels representants dels treballadors.

• Descripció sintetitzada de la metodologia utilitzada per realitzar l’auditoria
i identificació de les normes tècniques utilitzades.

• Descripció dels diferents elements auditats i resultats de l’auditoria respecte
a cada element.

• Conclusions sobre l’eficàcia del sistema de prevenció i en relació amb el
compliment de l’empresari de les obligacions marcades en la normativa de
prevenció de riscos laborals.

2.2 Programes anuals de planificació

Tant la planificació preventiva general de l’empresa com les planificacions
de les activitats preventives concretes a partir dels resultats d’una avaluació
de riscos d’un lloc de treball s’han de fer per a un període determinat i s’han
de desenvolupar per mitjà de programes anuals. Habitualment són elaborades
per personal tècnic amb la formació adequada de PRL (nivell bàsic, intermedi o
superior) d’acord amb el capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció.

Quan l’empresa té un servei de prevenció, el document de planificació s’elabora
i acorda juntament amb la direcció i, en cas que sigui possible, també amb els
departaments o unitats implicats en les activitats preventives. Només d’aquesta
manera s’aconseguirà l’efectivitat de la planificació i una integració real de la
prevenció en l’empresa. Aquest programa anual de planificació és un altre dels
registres documentals obligatoris del sistema de gestió de la prevenció i, per tant,
ha d’estar a la disposició de l’autoritat laboral competent.

Per a cada activitat i mesura preventiva que s’ha d’adoptar cal establir:

• Prioritat i termini de realització en funció de la magnitud del risc identificat.

• Responsables designats, tant d’execució de la mesura preventiva com de
fer-ne el seguiment i revisió de la planificació.

• Mitjans humans i materials necessaris per aplicar les mesures preventives
acordades.

• Assignació de recursos econòmics per implementar les mesures preventives
acordades.
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En la figura 2.3 teniu un exemple de taula de planificació proposada al mètode
COPSOQ d’avaluació de riscos psicosocials i publicada al portal de l’Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL).

Figura 2.3. Exemple taula de planificació

Font: ICSSL

La planificació hauria d’englobar els següents camps d’actuació:

• Mesures o activitats per eliminar o reduir els riscos. Tal com obliguen els
principis preventius, els riscos que no es puguin evitar s’han de minimitzar,
prioritzant les mesures de protecció col·lectiva enfront de les de protecció
individual i utilitzant les normes i la senyalització com a mesures comple-
mentàries quan sigui necessari. Per això, els responsables de decidir quines
mesures s’han d’aplicar en els llocs de treball han de tenir criteris clars
d’actuació basats en els resultats de les avaluacions de riscos efectuades.

• Informació, formació i participació dels treballadors, obligacions mar-
cades per la LPRL que caldria posar en pràctica creant grups de treball
o equips de millora de treballadors i/o els seus representants per proposar
mesures i activitats de prevenció i protecció aplicables amb el suport de la
direcció. La formació ha de ser planificada com a resultat de l’avaluació de
riscos i basar-se en els procediments de treball establerts.

• Activitats per al control de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors per fer un acurat seguiment i revisió d’aspectes clau que
permetin establir l’eficàcia de les mesures preventives establertes.

• Actuacions enfront canvis previsibles que poden sorgir en el decurs de
l’activitat productiva de l’empresa.

• Actuacions enfront successos d’especial rellevància, com poden ser emer-
gències, riscos greus i imminents, primers auxilis, investigació d’accidents
de treball i malalties professionals per les seves greus conseqüències. Les
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organitzacions han de disposar de procediments d’actuació per aprendre de
tots ells i reduir al màxim la severitat dels efectes dels sinistres.

Les activitats preventives planificades són útils en el sentit que:

• Prevenen, corregeixen o controlen situacions de risc.

• Són mostres evidents de l’interès de la direcció en la integració efectiva de
la prevenció.

• Faciliten l’aprenentatge preventiu quan han sorgit gràcies a la participació i
consulta dels treballadors.

Les mesures preventives que s’han d’adoptar en la planificació general de l’em-
presa, com en les planificacions de les activitats preventives concretes dels
llocs de treball, sorgeixen essencialment de les avaluacions de riscos i com a
resultat del conjunt d’accions preventives implantades a l’organització. Per això
necessiten un procediment de seguiment i control que possibiliti la implicació
dels responsables de les unitats de l’organització.

En definitiva, qualsevol planificació necessita un mecanisme de control de compli-
ment del que s’ha acordat implantar; en aquest cas, allò acordat són les activitats
preventives a dur a terme.

2.2.1 Implantació de l’activitat preventiva

Per realitzar la implantació de l’activitat preventiva, podem identificar les diferents
fases que cal seguir amb les seves actuacions respectives (planificació preventiva
general de l’empresa i de les accions preventives concretes, resultants de l’avalu-
ació de riscos d’un lloc de treball). Les fases són les següents:

1. Fase inicial o de preparació

2. Fase operativa o d’aplicació

3. Fase de manteniment o de continuïtat

A banda, per cada fase, també caldrà determinar allò que s’haurà de realitzar de
forma detallada (temporització, priorització, responsables, seguiment...).

Fase inicial o de preparació

Amb caràcter general, la direcció de l’empresa ha d’assumir que la prevenció
de riscos laborals és un element integrat en la gestió habitual de l’empresa.
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Si es dissenya una nova activitat, s’ha de fer considerant la prevenció de riscos
com una variable més. S’escollirà una determinada màquina en funció del que
costi, del volum de producció que pot generar, del manteniment que necessita, de
la seguretat que aporta als usuaris, de les condicions de pagament que ofereix el
proveïdor... En definitiva, la seguretat s’ha d’integrar com un aspecte més a tenir
en compte.

El fet que la direcció assumeixi la prevenció de riscos i vulgui integrar-la a
tots els nivells jeràrquics farà que qualsevol activitat que es programi des dels
departaments o àrees haurà de tenir en compte els possibles riscos associats. Per
tant, en cas de no poder evitar aquests riscos s’hauran de definir accions per reduir-
los, des de formació fins a facilitar equips de protecció individual.

Per confeccionar el pla de prevenció, ens cal una informació prèvia sobre l’orga-
nització, les característiques i la complexitat del treball que s’hi realitzarà, una
anàlisi de la sinistralitat de l’empresa i del sector per poder prevenir situacions de
risc.

El pla de prevenció de riscos ha de reflectir, d’acord amb el que regula l’art. 2.2
del Reglament dels serveis de prevenció, els elements següents:

• Identificació de l’empresa, activitat productiva, nombre i característiques
dels centres de treball, nombre de treballadors i característiques d’aquests
en relació amb possibles riscos.

• Identificació de funcions i responsabilitats assumides pels diferents nivells
jeràrquics, i com es canalitzarà la informació.

• Identificació dels diferents processos tècnics, pràctiques i procediments que
s’utilitzen en la producció i en relació amb la prevenció de riscos.

• Identificació de com s’organitza la prevenció, és a dir, quina modalitat
preventiva s’ha escollit i quins són els òrgans de representació existents.

• Determinació dels compromisos i objectius que vol aconseguir l’empresa, i
definició dels recursos tant humans com econòmics que s’hi destinin.

Fase operativa o d’aplicació

Aquesta fase inicia les activitats preventives. Els instruments per a la gestió
i aplicació del pla de prevenció són l’avaluació de riscos i la planificació de
l’activitat preventiva (art. 2.3 RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció):

• Avaluació de riscos. Començarà amb la identificació dels riscos, la
proposta d’eliminació i l’eliminació efectiva dels que siguin evitables i
l’estimació de la magnitud dels que no es poden evitar.

• Planificació de l’activitat preventiva. Es deriva de l’avaluació de riscos
i inclourà tant les accions i mesures per eliminar, corregir o controlar els
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riscos avaluats, com els estudis específics que s’hagin de realitzar per fer
una valoració concreta i ajustada dels riscos d’avaluacions més complexos.

La planificació de l’activitat preventiva es pot entendre tant a nivell general
estratègic de tota l’empresa com la planificació de les accions preventives
concretes a portar a terme a conseqüència dels riscos detectats en un informe
d’avaluació d’un lloc de treball determinat.

Dins la planificació de l’activitat preventiva, s’inclouran un seguit d’accions com
les següents:

• Formació i informació als treballadors i/o als seus representants, que
inclourà com a mínim:

– Per als treballadors, formació i informació sobre els riscos existents
als seus llocs de treball i les mesures preventives adoptades.

– Per als delegats de prevenció, formació complementària si s’escau.

– Per als treballadors designats, formació complementària.

• Mesures d’emergència, que inclourà com a mínim:

– Primers auxilis.

– Actuació en cas d’emergència.

– Evacuació.

• Formació del personal designat per a les emergències. En aquest apartat es
definirà la formació específica que cal facilitar a aquest col·lectiu.

• Vigilància de la salut. S’inclourà la programació anual i el desenvolupament
de les activitats sanitàries i els exàmens de salut específics en funció dels
riscos detectats.

• Adequació de l’organització preventiva. L’activitat preventiva es definirà
per a un determinat període, i s’establiran les fases i prioritats per al seu
desenvolupament en funció de la magnitud dels riscos i del nombre de
treballadors afectats.

Fase de manteniment

En la fase de manteniment s’hauran d’executar les feines necessàries per
actualitzar l’activitat preventiva a l’empresa perquè tingui una continuïtat,
pugui ser controlada periòdicament i fer-ne el seguiment.

Entre les feines a dur a terme en aquesta fase, podem incloure:

1. Revisió de l’avaluació inicial de riscos. Suposa el complement o con-
tinuació de l’avaluació de riscos realitzada prèviament, i té la funció
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d’actualitzar les avaluacions perquè es manifesten problemàtiques visibles
amb les revisions mèdiques, perquè s’han realitzat activitats per reduir
riscos i s’han de tornar a avaluar o perquè es compleix la periodicitat pactada
entre empresa i representants dels treballadors per tornar a fer l’avaluació.

2. Plans i programes d’actuació preventiva, segons el que la planificació
preventiva anual estableixi. Amb la finalitat de donar compliment a
l’article 9 del Reglament dels serveis de prevenció, el contingut dels plans
i programes haurà d’incloure els següents apartats:

• Període al qual correspon (inici i final).

• Activitats a desenvolupar en funció de les prioritats.

• Mitjans humans i materials necessaris i recursos econòmics, global-
ment considerats.

• Mesures d’emergència i vigilància de la salut. Respecte als mitjans
humans, es considera suficient indicar les hores de dedicació globals,
i en relació amb els recursos econòmics, seria suficient indicar el
pressupost global que s’hi dedica. El motiu és la dificultat per
determinar prèviament la dedicació i els costos de l’activitat.

3. Controls d’eficàcia. El seguiment dels resultats de l’actuació preventiva es
desenvoluparà tenint en compte els següents indicadors:

• Anàlisi de l’evolució dels accidents de treball.

• Evolució de les malalties professionals.

• Control de les mesures preventives implantades.

• Indicadors sanitaris dels resultats de la vigilància de la salut dels treba-
lladors en relació amb els riscos a què estan exposats els treballadors.

• Dades sobre el nombre de treballadors exposats als riscos.

• Anàlisi de la informació i formació impartida als treballadors.

• Dades sobre la utilització dels primers auxilis, així com sobre l’acti-
vació de les mesures d’emergència.

Recordem que l’auditoria és un instrument de gestió que permet realitzat un
seguiment i control del sistema de gestió de la prevenció realitzat per l’empresa.
Per tant, en aquelles empreses que tinguin obligació per llei de passar l’auditoria,
aquest instrument serà el que validarà l’aplicació del seu pla.

2.3 Tècniques preventives i activitats de control de riscos

El Reglament de serveis de prevenció enuncia clarament les disciplines o tècniques
preventives que coincideixen amb les especialitats dels tècnics de nivell superior
en PRL; són les següents:
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• Seguretat en el treball, tècnica no mèdica de prevenció que té la finalitat
d’evitar els accidents de treball i de controlar-ne les conseqüències. L’ac-
tuació es fa sobre les causes que poden desencadenar els accidents per tal
d’eliminar-les o bé sobre les accions protectores per reduir i minimitzar la
severitat de les conseqüències, en cas de patir els accidents.

• Higiene industrial, tècnica no mèdica d’actuació sobre els contaminants
ambientals (físics, químics i biològics) presents en l’àmbit laboral, amb l’ob-
jectiu de prevenir les malalties professionals. El seu objectiu és avaluar el
nivell de concentració d’aquests agents contaminants perquè no sigui nociu
per a la salut de les persones treballadores i provocar-los una malaltia —tant
si forma part del quadre legal de malalties professionals (RD 1299/2006 i
modificacions posteriors) com si no.

• Ergonomia i psicosociologia aplicada, tècniques no mèdiques d’actuació
sobre l’organització i la càrrega de treball (física, mental i emocional o
psicosocial) per tal que no generin sobrecàrregues ni infracàrregues que
puguin generar accidents de treball o malalties.

• Medicina del treball, tècnica mèdica que estudia les malalties professionals
i s’ocupa de la vigilància de la salut de les persones treballadores de les
organitzacions.

A continuació teniu alguns exemples dels factors de risc que són objecte d’estudi
de les diferents tècniques preventives: els analitzen i avaluen per valorar la
magnitud dels riscos que provoquen i proposar mesures preventives adients.

Relacions entre tècniques preventives i factors de risc

Taula 2.1.

Tècniques preventives Factor de risc

Seguretat en el treball Condicions de manteniment de les màquines,
els equips i les instal·lacions

Higiene industrial Vibracions produïdes per màquines

Ergonomia Moviments repetitius

Psicosociologia Conflicte de rol

Medicina del treball Enquestes de salut (no són en si factors de risc,
sinó dades que evidencien la seva existència

Cadascuna d’aquestes intervé des del seu àmbit específic en la proposta de mesures
preventives davant dels riscos laborals detectats i valorats en una organització, i
inclou una sèrie d’activitats de control dels riscos. Així doncs:

• Des de la seguretat en el treball s’incideix en les inspeccions reglamen-
tàries de seguretat industrial, les revisions periòdiques i manteniment dels
equips de treball, les revisions periòdiques i comprovacions dels llocs de
treball i les denominades observacions de pràctiques de treball o inspeccions
de seguretat.

• Des de la higiene industrial es treballa en les accions de control de
riscos higiènics mitjançant les anàlisis mediambientals del lloc de treball
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on pot haver-hi una concentració de contaminants, l’epidemiologia laboral,
i treballant conjuntament amb la vigilància de la salut.

• Des de l’ergonomia s’estudia i s’analitzen els diferents llocs de treball de
l’organització per cercar l’adaptació òptima a les persones treballadores que
els ocupen, tenint en compte òbviament criteris d’eficiència en el treball. Es
pretén minimitzar la fatiga visual, física i mental, eliminar les lesions per
sobrecàrrega postural i moviments repetitius, evitar problemes de visió en
el treball amb pantalles de visualització de dades...

• Des de la psicosociologia aplicada, el punt de mira és detectar les defici-
ències associades a l’organització de la feina, les inadequacions entre el
contingut de la feina i les capacitats de les persones que les executen i el
tipus de relacions interpersonals en el si de l’organització.

• Des de la medicina del treball i la vigilància de la salut, en tant que
disciplina no tècnica que no forma part de les funcions i responsabilitats
dels tècnics PRL de nivell intermedi, es requereix un apartat específic per
conèixer les seves utilitats i funcions preventives per tenir-les en compte
dins de la planificació i l’organització de la prevenció de l’empresa.

2.3.1 Medicina del treball: la vigilància de la salut i els serveis
sanitaris

El sistema de vigilància de la salut, a més de les utilitats preventives que li són
pròpies (diagnosi preventiva, actuació davant possibles danys derivats del treball,
atenció a persones treballadores vulnerables...), forma part del SGPRL i esdevé
un instrument més per fer el seguiment i el control del seu correcte funcionament.
A més de donar compliment a la regulació normativa (article 22 LPRL i article 37
RSP), la vigilància de la salut servirà per:

• Identificar problemes, tant a escala individual com col·lectiva.

• Planificar correctament l’acció preventiva aportant criteris per a la priorit-
zació de les intervencions.

• Avaluar i controlar l’eficàcia de les mesures preventives existents.

La vigilància de la salut i els serveis sanitaris formen part de l’organització de la
prevenció de l’empresa, tot i que no cal que totes les empreses tinguin contractats
en els seus centres metges i/o infermeres de treball.

Les activitats realitzades dins la vigilància de la salut són diverses i faciliten dife-
rents tipus d’informació al sistema general de gestió de la PRL de l’organització.
La pràctica més habitual —però no l’única, com erròniament es creu— és la dels
reconeixements mèdics, que permeten valorar els aspectes individuals de la salut
de les persones. Altres activitats dutes a terme i instruments de la Medicina del
treball són: les enquestes de salut, els controls biològics, els estudis d’absentisme
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o les estadístiques d’accidents, molt útils per establir relacions entre salut i treball,
sobretot quan es tracta de col·lectius concrets de persones treballadores.

Els reconeixements mèdics realitzats dins la denominada vigilància de la
salut han de ser gratuïts; per aquest motiu, s’han de buscar solucions perquè
la realització d’aquestes proves no comporti per a la persona treballadora cap
despesa (fer-les dins l’horari laboral o bé descomptar-les de la jornada, si es
fan fora de la jornada...). En cap cas les proves mèdiques poden utilitzar-
se per discriminar la persona treballadora, ni poden fer-se per verificar
la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels seus empleats amb el
propòsit de fer una selecció de personal.

Els serveis sanitaris, en actuar directament sobre les persones, permeten fer un
seguiment concret del sistema de prevenció de riscos implantat per l’empresa i
detectar problemàtiques i proposar millores. Com podeu observar a continuació:

• Una avaluació de la salut de les persones treballadores després de la
incorporació al treball o després de l’assignació de tasques específiques amb
nous riscos per a la salut serveix de referència per controlar i fer el seguiment
de les actuacions preventives de l’empresa.

El primer reconeixement, anomenat reconeixement inicial, ha de ser en
jornada laboral i posterior a la signatura del contracte entre l’empresa
i la persona contractada. Hi ha algunes excepcions en les quals es pot fer
el reconeixement previ (abans de la signatura del contracte), però aquestes
excepcions són molt restrictives i estan marcades per la legislació. També
s’ha de fer un reconeixement inicial quan s’assignen tasques noves a una
persona treballadora que impliquen riscos diferents dels previstos en les
funcions anteriors exercides en el lloc de treball.

Així, en l’avaluació de riscos de qualsevol empresa hauria d’estar-hi inclòs
un estudi inicial de l’estat de salut del seu personal.

Utilitat de fer enquestes de salut als treballadors d’una empresa qualsevol

Imaginem una empresa d’alimentació en la qual, en els resultats d’una enquesta de salut
realitzada amb motiu d’una avaluació de riscos, es detecta que un nombre petit de persones
treballadores manifesten patir molèsties a l’esquena.

Al cap d’un temps es fa una altra enquesta, i en aquest moment la majoria de persones
treballadores indiquen en les seves respostes que han tingut o tenen algun problema de
salut relacionat amb l’esquena.

La possibilitat de contrastar els resultats de les dues enquestes permetrà valorar les
condicions de treball i les mesures de prevenció de riscos establertes per a aquest col·lectiu
en els seus respectius llocs de treball i actuar per millorar les deficiències que han ocasionat
aquest increment de problemes de salut a l’esquena.

• Una avaluació de la salut d’aquelles persones treballadores que reprenguin
el treball (no sempre és necessari un examen mèdic, i una enquesta espe-
cífica pot ser de vegades menys costosa i més útil) i que es reincorporin
després d’una absència prolongada per motius de salut, amb la finalitat de
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Detecció de drogues

L’examen mèdic per buscar
restes de drogues sense avís

viola el dret a la intimitat de la
persona treballadora. Tot i que
les empreses estan obligades a

oferir als treballadors un
reconeixement mèdic, la seva

finalitat és complir amb el dret
dels empleats que es vigili el seu

estat de salut, però això no
significa que la companyia pugui
imposar aquests reconeixements

(sentència del Tribunal
Constitucional:

tinyurl.com/ul6hb2n).

descobrir si la malaltia té un origen laboral i recomanar accions correctores
de les condicions de treball concretes.

• Una vigilància de la salut a intervals periòdics. Existeixen normatives
sobre riscos específics o activitats perilloses que regulen una major perio-
dicitat en la vigilància de la salut de les persones treballadores exposades a
aquests riscos, com per exemple soroll i radiacions ionitzants, entre d’altres.

Reconeixements de salut derivats de la detecció d’un dany en un treballador

Si es detecten problemes d’audició d’una persona treballadora després d’una prova
sonomètrica, aquests reconeixements s’haurien de fer extensius a tota la resta de persones
treballadores que estiguin exposades al mateix risc (soroll) en el lloc de treball que ocupen
en aquella àrea del centre de treball.

Aquesta vigilància col·lectiva de la salut de les persones treballadores es farà
en funció dels riscos a què estan exposades, i seguiran els protocols específics
establerts per l’Administració pública amb competències en Sanitat, intentant
—sempre que sigui viable— que les proves realitzades siguin al menys molestes
possibles.

La vigilància de la salut s’ha de fer sota el respecte al dret de la intimitat
de la persona treballadora, garantint la confidencialitat de tota la informació
relacionada amb el seu estat.

La persona treballadora té dret a saber el resultat concret de les proves mèdiques
que li hagin realitzat, i l’empresari en cap cas podrà disposar d’aquesta informació.
Els serveis sanitaris només facilitaran als responsables de l’empresa les conclusi-
ons generals de les proves efectuades per tal d’introduir millores en els llocs de
treball.

Organització de l’activitat sanitària dels serveis de prevenció

Per tal que els serveis de prevenció (SP) tinguin uns estàndards de qualitat, la
normativa ha establert uns criteris bàsics per al seu funcionament, incloent-hi
uns requisits tècnics i unes condicions mínimes per desenvolupar la seva activitat
sanitària.

Aquesta normativa és aplicable a l’activitat sanitària tant dels serveis de prevenció
de riscos laborals aliens (SPA) com de les empreses que hagin assumit aquesta
activitat sanitària amb recursos propis, dins del seu servei de prevenció (SPP) o bé
del servei de prevenció mancomunat (SPM). Aquesta unitat específica del servei
de prevenció que porta l’activitat sanitària es denomina unitat bàsica sanitària
(UBS).

La dotació mínima de professionals per constituir una unitat bàsica sanitària (UBS)
és la formada per un/a metge del treball o d’empresa i un/a infermer/a d’empresa
o del treball, a jornada completa. Es preveu que aquesta UBS atengui fins a
2.000 persones treballadores; si s’incrementa aquest nombre també s’augmentarà
la dotació de personal sanitari.
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Es preveu aplicar factors correctors segons el nombre d’empreses assignades
al servei de prevenció, el nombre de persones treballadores ateses i els riscos
específics que presenten les empreses que els han contractat (en el cas de ser SPA).

Els serveis sanitaris dels SP requereixen per al seu funcionament una autorització
administrativa prèvia per part de les autoritats sanitàries. Han de tenir una
dotació de recursos materials adequada i disposar dels equips i materials sanitaris
necessaris, així com equips i material d’arxiu. Queden també establerts quins han
de ser els equipaments sanitaris bàsics en les instal·lacions fixes del SP.

Pel que fa als locals, a més de disposar d’una placa identificativa que reculli les
dades d’autorització sanitària, han de comptar amb espais d’entrada accessibles i
zones de recepció de l’usuari separades de la zona d’atenció (consultes i gabinets)
que garanteixin la dignitat i la intimitat de les persones. Les instal·lacions han de
tenir subministrament elèctric i d’aigua, garantir les condicions d’il·luminació i
ventilació i disposar d’instal·lació contra incendis, entre altres requisits.

Obligatorietat de la prestació del servei de vigilància a la salut

El servei de vigilància de la salut és un servei que necessàriament ha de ser prestat
per l’empresa i ha de ser ofert al seu personal. En general, per a la persona
treballadora, la vigilància de la salut té un caràcter voluntari. Això implica que
per fer qualsevol tipus de prova sempre es necessita el consentiment de la persona
treballadora; un cop informada, pot renunciar a aquest dret.

No obstant això, aquest caràcter voluntari de la persona treballadora es transforma
en una obligació quan:

• El seu estat de salut pugui constituir un perill per a si mateixa o per a
terceres persones (per exemple: una persona que condueixi un vehicle i
pateixi esvaïments).

• Les proves siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions
de treball sobre la salut de les persones treballadores.

• L’obligació de fer proves mèdiques l’estableixi una disposició legal com a
conseqüència dels riscos específics d’un treball (soroll) o la realització d’ac-
tivitats perilloses (contacte amb plom, amiant, substàncies cancerígenes...).

2.4 Exemple de planificació de l’acció preventiva general de
l’empresa

L’exemple de planificació que es mostra en la taula 2.2 es adaptable a les
necessitats de l’empresa; és a dir, no són apartats tancats.

En aquesta taula s’identifiquen totes les actuacions referides en les diferents fases
d’aplicació de la planificació preventiva general amb la finalitat que representa i
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el tipus de documentació o accions que se’n deriven. És una planificació entesa a
nivell estratègic inclosa en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa.

Taula 2.2. Elements de la planificació preventiva

Element Concepte

Declaració de la
política de
prevenció

Redacció de la declaració de política de prevenció de l’empresa en matèria de prevenció
de riscos laboral, amb la finalitat de deixar-ne una constància per escrit.

Difusió a tots
els integrants
de l’empresa

Difusió de la política de prevenció a tots els treballadors de l’empresa, amb la finalitat que
sigui coneguda.

Adopció del
model
organitzatiu de
la prevenció de
l’empresa

Redacció d’un document organitzatiu intern que estableixi el model organitzatiu escollit
per realitzar aquesta activitat preventiva.

Nomenament
dels delegats de
prevenció

Comunicació de la direcció de l’empresa al comitè d’empresa/treballadors per
sol·licitar/promoure la designació dels delegats de prevenció.

Constitució del
comitè de
seguretat i salut
laboral

Redacció de l’acta de constitució del comitè de seguretat i salut.

Manual de
funcions de
prevenció

Redacció del manual on es defineixen les funcions de tot el personal de l’empresa en
matèria de prevenció, tant si formen part de l’organització específica com si no.

Avaluació inicial
de riscos

Realització de l’informe de l’avaluació inicial de riscos, que ha de reflectir els riscos de
cada lloc de treball i les condicions preventives, classificades segons el nivell de
perillositat de cada risc. Tanmateix, es detallarà per cada risc les mesures preventives
que s’han d’aplicar per millorar o mantenir (en cas de ser ja acceptable) el nivell de
perillositat.

Anàlisi
d’accidents

Redacció del protocol de realització de l’anàlisi d’accidents, amb la finalitat de localitzar
les causes de tots els accidents que es produeixin. Es definirà el format de comunicat
d’accident que s’utilitzarà, el circuit per la seva complementació i sistema d’implantació
que es farà servir.

Comunicats de
risc

Redacció d’un protocol de realització de comunicats de riscos, per establir una via de
comunicació immediata davant qualsevol detecció d’un risc.

Revisió dels
punts crítics

Confecció de les llistes dels elements físics de prevenció o protecció existents a cada lloc
de treball que s’han de revisar per garantir el seu bon funcionament. Protocol i
seguiment.

Inspeccions de
seguretat

Redacció del protocol i seguiment de realització de les inspeccions de seguretat per
detectar riscos d’accident. Es definirà el format del comunicat d’inspecció que utilitzarà,
calendari de realització, recorregut i forma d’implantació.

Vigilància de la
salut

Definició i realització de les activitats que s’han de realitzar en aquesta disciplina per al
control de la salut a partir dels riscos detectats al lloc de treball de cada treballador.

Pla de mesures
correctores

Confecció del pla de mesures correctores que s’han de realitzar d’acord amb l’avaluació
de riscos que s’ha fet. S’han de demanar pressupostos i concretar els terminis
d’execució.

Formació del
personal

Confecció del calendari de formació sobre els riscos específics de cada lloc de treball,
amb la finalitat que el treballador sigui conscient dels riscos del seu lloc de treball.
Realització d’aquesta formació per lloc de treball. Definició de les necessitats de
formació en riscos genèrics. Confecció del calendari de realització de la formació per
riscos genèrics. Realització de la formació genèrica. Programació i realització de la
formació als comandaments sobre integració de la prevenció. Programació de formació
als delegats de prevenció, a sol·licitud seva.

Seguretat en
emergències

Establiment d’un sistema d’alarma i d’avís. Redacció de la planificació de mesures
d’emergència. Implantació del pla. Realització de simulacres. Revisió del pla
d’emergències.
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Taula 2.2 (continuació)

Element Concepte

Equips de
protecció
individual

Definició dels equips de protecció individual necessaris per lloc de treball, d’acord amb
l’avaluació de riscos. Adquisició dels equips adequats (certificats, adaptats al risc...).
Manteniment de l’estoc per evitar mancances d’equips.

Seguretat en la
utilització de
productes
químics

Confecció d’una llista dels productes químics utilitzats a l’empresa per lloc de treball.
Recopilació de fitxes de seguretat i etiquetatge. Comprovació de les mesures preventives
en el seu emmagatzemament i ús.

Seguretat de les
empreses
externes

Definició de les clàusules de prevenció en el contracte que es faci amb empreses
externes, amb la finalitat de garantir la seva actuació segura. Exigència de lliurament de
documentació, per part de les empreses externes (formació de treballadors,
reconeixements mèdics als treballadors, responsable de prevenció, avaluació de riscos).
Lliurament de normes de prevenció pròpies (instruccions d’emergència, avaluació de
riscos de la zona de treball, normes generals...) a les empreses subcontractades.

Coordinació de
les activitats
realitzades per
empreses
externes

Preparació de la documentació i lliurament a contractistes. Sol·licitud d’informació per
coordinar les activitats en treballs simultanis. Sol·licitud de documentació (pla de
seguretat, mesures d’emergència, riscos específics).

Elaboració de
procediments i
protocols
diversos

Redacció del protocol de realització de les anàlisis dels procediments de treball, revisions
dels punts crítics, d’inspeccions de seguretat, d’observacions planificades, treballadors
que requereixen protecció especial, inspeccions reglamentàries... Es definirà el sistema
que s’ha de seguir, la programació i el circuit de resolució.

Documentació Creació i manteniment de la documentació generada en cada punt del programa
preventiu de l’empresa.

Font: Mutua Universal

2.5 Exemple de planificació d’activitat preventiva concreta associada
a una avaluació de riscos

L’exemple de planificació que es mostra en les figures següents es basa en els
resultats d’una avaluació de riscos inicial general d’un petit taller de vehicles
on s’han detectat diversos riscos. Tant l’avaluació de riscos com la proposta de
planificació les ha portat a terme un tècnic d’un servei de prevenció aliè.

Els elements essencials en la taula de planificació són:

• Dades identificatives de l’empresa, zona/lloc de treball o activitat.

• Data del document i nombre de fulls de les taules.

• Nombre de persones treballadores exposades.

• Nom del tècnic de PRL autor del document.

• Codificació del risc, relacionat amb l’informe d’avaluació de riscos.

• Accions o mesures preventives i/o correctives de la situació.

• Nivell o magnitud del risc, en aquest cas amb el mètode binari de l’INSST.

• Valoració econòmica.
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• Termini per portar a terme les mesures, seguint la priorització proposada
pel mètode binari de l’INSST.

• Responsable d’aplicar les mesures.

• Comprovació de l’eficàcia, on incloure signatura del tècnic PRL o respon-
sable de l’empresa que efectua la comprovació i data d’aquesta.

En la figura 2.4 es mostra una de les pàgines de la planificació on consta el primer
full de la taula.

Figura 2.4. Exemple de taula de planificació d’activitat preventiva concreta (pàg. 1)

Com que es tracta d’una planificació proposta del SPA i que s’ha d’acordar amb
l’empresa client, no consta el següent:

• La valoració econòmica, bé perquè no hi ha cost o bé perquè és l’empresa
client qui ha de decidir quin pressupost destinar a cada mesura preventiva/-
correctiva.

• Els noms dels responsables d’execució de les mesures, perquè l’empresa
client és qui els designarà.

• Els noms dels tècnics que faran el seguiment de l’efectivitat de les mesures
preventives/correctives.

En la figura 2.5 es mostra el segon full de la taula de planificació amb observacions
i signatures tècniques.
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Figura 2.5. Exemple de taula de planificació d’activitat preventiva concreta (pàg. 2)

Aquest tipus de taules de planificació sovint s’adjunten com a annexos dels
informes d’avaluacions de riscos.
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Article 22.bis.10 del RSP

“L’aplicació d’allò previst en
aquest article no eximeix
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”.

3. El paper del recurs preventiu com a eina de supervisió i control

Netejar i fer el manteniment dels
vidres de la façana de grans edificis
és un exemple clar de situació de risc
on la presència del recurs preventiu
és una mesura preventiva
complementària (Font: Manual del
recurso preventivo OSALAN).

A finals del 2003, la Llei 54/2003 de modificació de la LPRL va introduir en
el món laboral una nova figura, el recurs preventiu, amb la qual el legislador
pretenia resoldre alguns dels problemes relacionats amb l’externalització de la
PRL a les empreses i també cercar una garantia de supervisió i control de
certes operacions o activitats productives en què calia una aplicació rigorosa de
les mesures preventives sorgides de les avaluacions de riscos i incloses en la
planificació de l’activitat preventiva per controlar que no es produïa cap desviació
respecte d’allò previst.

Tot i el bon propòsit legislatiu, en primer lloc és necessari destacar que la norma
reguladora del recurs preventiu no fa cap definició d’aquest, i només preveu els
supòsits d’aplicació, així com els requisits aplicables per a cadascuna de les
situacions incloses. Aquesta incorporació va implicar una modificació substancial
sobre la forma d’organitzar la prevenció a l’empresa, ja que el recurs preventiu
té com a funció principal la vigilància del compliment de l’activitat preventiva
planificada per a determinats riscos i situacions.

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.

La regulació normativa (Art. 32.1 bis LPRL) estableix que es podrà assignar un
recurs preventiu (o diversos) en el centre de treball en tres casos concrets, que són
quan:

1. 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. Per tant, ha d’haver-hi tres requeriments:

• concurrència simultània o successiva d’operacions o activitats,

• possibilitat que els riscos s’agreugin o modifiquin a causa de la mateixa
concurrència, i

• necessitat de control de l’aplicació correcta dels mètodes i les instruccions
de treball.

2. Es facin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com
a perillosos o amb riscos especials determinats pel Reglament de serveis de
prevenció (RD 604/2006, modifica el RD 39/97).

De la mateix manera, s’ha de considerar la necessitat de la presència de recursos
preventius en totes les activitats que regula l’Annex 1 del RSP, mentre que a les
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En la Guia técnica para la
evaluación y prevención de
los riesgos de construcción,

edició 2019 de l’INSST,
teniu l’aplicació actualitzada

de tota la regulació del
sector de la construcció.
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productiva.

Trobareu un model de
document de

nomenament de recurs
preventiu en la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

obres de construcció, la presència de recursos preventius serà obligatòria en tots els
que indiqui l’annex II de la seva disposició específica (RD 1627/97 i modificacions
posteriors).

Activitats o processos reglamentàriament considerats perillosos o amb riscos
especials

1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda en alçada, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de
treball.

2. Treballs amb risc de soterrament o esfondrament.

3. Activitats en les quals s’usin màquines sense marcat CE per haver estat comercialitzades
abans de l’exigència obligatòria.

4. Treballs en espais confinats.

5. Treballs amb risc d’ofegament per immersió exceptuant treballs amb equipaments
subaquàtics.

Sense perjudici de les mesures previstes en disposicions reguladores específiques per a
determinades activitats, processos, operacions, treballs, equips o productes on s’aplicaran
el que indiquin les respectives normatives.

3. 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 durant una visita al centre de treball.

Aquesta possibilitat sorgirà si, després d’una visita d’Inspecció de Treball i veient
tota la informació recollida considera que les mesures preventives adoptades per
l’empresari o empresària en una activitat, procés o operació són insuficients o
inadequades per a una aplicació coherent i responsable dels principis d’acció
preventiva establerts en l’article 15 de la LPRL i que aquestes mesures no es
puguin adoptar de forma immediata. Aleshores la Inspecció requerirà a l’empresa
que estigui present un recurs preventiu en aquestes activitats, sempre que no
existeixi un risc greu i imminent per a les persones treballadores que l’obligués
a la paralització immediata del treball.

Segons aquest tercer cas, es pot aplicar en qualsevol activitat excepcional o
esporàdica en la qual es consideri que no hi ha un control absolut de tots els riscos.
Per això, en moltes indústries on treballen a torns fan la previsió de tenir sempre
en cada equip de treball, personal capacitat per exercir de recurs preventiu el qual
pugui ser nomenat àgilment si les circumstàncies ho requereixen.

3.1 El concepte de recurs preventiu

Segons la normativa reguladora (art. 32.2 Bis LPRL), poden ser recursos
preventius —i han de quedar registrats en un document de nomenament— els
següents casos:
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Els tres nivells de tècnic
PRL (bàsic, intermedi i
superior), amb els
continguts mínims de la
formació a rebre, estan
regulats pel capítol VI del
RD 39/97 RSP.

El centre de treball és definit
en l’article 2 del RD
171/2004 com l’àrea,
edificada o no, a la qual els
treballadors hagin de
romandre o accedir per
causa del seu treball.

• Un o diverses persones treballadores designades (entenent com a designades
les indicades en l’article 30 de la LPRL) 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 (SPA)
concertats per l’empresa.

Artícle 30 LPRL. Protecció i prevenció de riscos professionals

• En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se d’aquesta activitat, [...]

• Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l’empresa, així
com els riscos als quals estan exposats els treballadors i la seva distribució en aquesta, amb
l’abast que es determini en les disposicions a què es refereix la lletra e) de l’apartat 1 de
l’article 6 de la present Llei.[...]

Sense oblidar que l’empresari o empresària podrà assignar la presència de 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 activi-
tats o els processos que cal supervisar i controlar. Aquesta formació requerida ha
de ser com a mínim la corresponent a les funcions del nivell bàsic.

No s’ha de confondre la designació d’un o diversos recursos preventius
amb l’assignació de presència d’una persona treballadora ni amb el
treballador designat com a modalitat d’organització de la prevenció d’una
empresa.

El treballador designat (art. 12 i 13 del RSP) és una modalitat disponible en
empreses de més de 10 persones treballadores i que reglamentàriament no quedin
obligades a constituir un servei de prevenció propi. Aquest paper de treballador
designat (poden ser un o diversos) haurà de tenir capacitat, temps i mitjans
suficients per dur a terme aquesta activitat.

3.1.1 Quants recursos preventius ha de tenir l’empresa?

Sense determinar una xifra exacta, la normativa reguladora indica que els recursos
preventius nomenats hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans
necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats
preventives necessàries en aquella tasca o moment de la producció que així ha
determinat l’avaluació de riscos i la planificació posterior. Igualment, han de
romandre en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació
que determini la seva presència.

Quan diverses empreses realitzin activitats concurrents de forma simultània, els
riscos es puguin veure modificats o agreujats mútuament per la realització de les
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Apartat 1b article 32 bis
LPRL

[...] «activitats o processos
reglamentàriament considerats
com a perillosos o amb riscos

especials.» [...]

activitats que cadascuna desenvolupa i els mètodes de treball requereixen que
es controlin de manera simultània, l’obligació de presència recau sobre totes i
cadascuna de les empreses que portin a terme les activitats. Per tant, cadascuna
d’elles nomenarà la persona responsable de la CAE i determinarà el nombre
de recursos preventius necessaris per realitzar la vigilància i el control de les
operacions a dur a terme al centre de treball. D’aquesta manera es busca mantenir
l’eficàcia de les actuacions empresarials en relació amb els riscos que es pretenen
eliminar o reduir.

Exemple de recurs preventiu en el cas d’empreses d’activitats concurrents

En el cas d’un centre comercial, on hi ha diverses empreses (botigues, restaurants,
supermercats, sales de cinemes...) es fàcil trobar-se en aquesta situació quan s’estan
fent reparacions o ampliacions de l’edifici, ja que, a més de les persones que treballen
habitualment als diferents negocis, s’hi afegeixen els treballadors de les diferents empreses
que intervenen en les reparacions o ampliacions del centre comercial. Els riscos que
comporten les activitats d’intervenció en l’edifici del centre comercial són específics del
sector de les obres i impliquen unes condicions de treball de perillositat i severitat de les
conseqüències que requereixen el nomenament de recursos preventius; com a mínim, un
per a cada empresa de les que realitzen les intervencions simultàniament, a banda dels
que considerin necessaris de la gerència del centre comercial.

De fet, en un centre comercial sempre ha d’existir una adequada coordinació
d’activitats empresarials (CAE), encara que no sigui en un moment concret on
hi hagi una intervenció de reparació o ampliació de l’edifici com en l’exemple
exposat. En aquests tipus de centre de treball coincideixen l’empresa titular del
centre comercial amb les empreses dels locals llogats. Sovint constitueixen un
servei de prevenció propi mancomunat (SPPM) previst per la normativa (article
21 del RD 39/97 RSP) que facilita molt la gestió de la PRL de manera integrada.

3.2 Formació i capacitació del recurs preventiu

L’article 32 bis de la LPRL indica que el recurs preventiu ha de tenir la capacitat
suficient per vigilar el compliment de les activitats preventives en cada cas concret
on han estat nomenats com a tal.

El Reglament de serveis de prevenció regula en l’article 35 que la formació mínima
requerida, tant per a recurs preventiu com per a treballador o treballadora amb
assignació de presència, hauria de ser la de nivell bàsic —de durada de cinquanta
hores en el cas dels treballadors de les empreses que porten a terme activitats
productives considerades perilloses (Annex I 39/97 RSP), o de trenta hores en
la resta d’empreses—. Posteriorment, diversos convenis sectorials (construcció
i siderometal·lúrgic, per exemple) han establert una millora consistent en un
augment del contingut formatiu fins a seixanta hores per al nivell bàsic per actuar
com a recurs preventiu.

Del mateix mode, els continguts formatius del nivell bàsic són molt elementals i
seria convenient que el servei de prevenció de l’empresa (propi o aliè) vetllés per
completar la formació amb coneixements específics (teòrics i pràctics) sobre cada
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Trobareu el criteri tècnic
83/10 de la ITSS en la
secció “Annexos”.

Responsabilitats de
l’empresari

La mateixa Llei reguladora
bàsica (art. 42 LPRL) enumera
les responsabilitats en què pot
incórrer l’empresari o
empresària que incompleix la
normativa preventiva; aquestes
responsabilitats són civil, penal i
administrativa.

operació o activitat desenvolupada que formi part del seu camp de vigilància i
supervisió. A més, en el criteri tècnic 83/10 de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social es destaca que la formació de nivell bàsic no és suficient per a la majoria
de riscos inclosos en l’apartat 1.b de l’article 32 bis de la LPRL.

Els criteris tècnics de la ITSS

Els criteris tècnics de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social (ITSS) són eines per
facilitar les actuacions dels seus inspectors en les visites de vigilància i control realitzades
als centres de treball de les empreses. Per aquest motiu esdevenen un bon referent tècnic
per als serveis de prevenció (tant propis com aliens) de les empreses i cal tenir-los sempre
en compte en tota la gestió de la PRL i en totes i cadascuna de les actuacions tècniques
que comporti aquesta gestió.

Segons el tipus de risc, en aquests casos (com per exemple el treball en espais
confinats) caldria una formació de nivell intermedi, i també seria necessari que la
persona treballadora disposés d’experiència en les activitats o els processos que
ha de vigilar i supervisar en la seva tasca com a recurs preventiu.

3.3 Responsabilitats, drets i garanties del recurs preventiu

No es preveu cap responsabilitat administrativa per al recurs preventiu, perquè
aquesta figura és nomenada per l’empresari o empresària que són les persones
que tenen la responsabilitat administrativa, de la prevenció de riscos laborals en
les seves activitats productives, en general, i en particular de les relacionades amb
els incompliments en aquesta matèria de coordinació d’activitats empresarials i
nomenament de recursos preventius.

Tot això sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre (penal o civil) en
què puguin incórrer, per les seves accions o omissions, que són exactament les
mateixes de qualsevol altre actor en l’àmbit de la prevenció. És a dir, el recurs
preventiu, com a qualsevol altra persona que treballi en un centre de treball, pot
cometre o ometre quelcom que comporti una responsabilitat penal o civil.

És innegable que l’obligació d’acceptar ser recurs preventiu està implícita en
els casos en què es tracti d’un treballador designat o un membre del servei
de prevenció propi, sempre que tinguin les capacitats i exigències de formació
corresponents a la funció que han de desenvolupar de vigilància i control. En
aquests casos, el recurs preventiu té les mateixes garanties que ser representant
dels treballadors, segons l’article 30.4 de la LPRL, en relació amb els articles
56.4 i 68, lletres a), b) i c) de l’Estatut dels treballadors.

L’any 2015 es va aprovar el text refós
de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, que regula les relacions
entre els professionals per compte
d’altri i les empreses.

Aquestes garanties són, 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
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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 el 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 represen-
tació, sense perjudici, per tant, d’allò establert en 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.

En canvi, les persones treballadores amb assignació de presència no tenen cap
garantia ni dret dels indicats anteriorment per als recursos preventius. De fet, no
existeix cap referència legal que reculli drets específics per a aquests treballadors
i treballadores en l’exercici específic de les funcions en l’assignació de presència;
tan sols alguns documents tècnics de l’INSST aporten la reflexió que l’autoritat
laboral hauria de valorar la situació que ha portat l’empresa a realitzar aquesta
assignació de presència.

3.4 Infraccions en matèria de recursos preventius

Els incompliments relatius al recurs preventiu estan recollits principalment en la
Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i en el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social (TRLISOS).

Entre altres incompliments en què poden incórrer els empresaris o empresàries
en matèria de prevenció de riscos laborals destaquen els següents respecte de la
figura del recurs preventiu:

• La manca de presència dels recursos preventius, quan això sigui preceptiu, o
l’incompliment de les obligacions derivades de la seva presència, es tipifica
com a infracció greu segons l’article 12.15 b) del TRLISOS. Si es tracta
d’activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos
especials es tipifica com a infracció molt greu segons l’article 13.8 b) del
TRLISOS.

• No dotar els recursos preventius dels mitjans que siguin necessaris per
al desenvolupament de les activitats preventives, en l’article 12.15 a) del
TRLISOS, es tipifica com a infracció greu.

• No preveure els riscos que es poden veure agreujats o modificats o els
treballs que motiven la presència en l’avaluació de riscos o en el pla de
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Encarregat CAE

No hi ha cap denominació única
per a la persona encarregada de
la CAE, però sovint se la
denomina encarregat
coordinador, encarregat CAE o
bé coordinador CAE, i la
formació mínima exigida és la de
tècnic intermedi en PRL.

seguretat i salut es tipifiquen com a infracció greu segons articles 12.1 b) i
12.23 a) del TRLISOS.

• Incomplir l’obligació de recollir la planificació d’accions correctores relati-
ves a la necessitat de presència de recurs preventiu es tipifica com a infracció
greu (article 12.6 del TRLISOS).

• L’incompliment de les obligacions en matèria d’informació sobre qui és el
recurs preventiu o les treballadores o treballadors assignats es tipifica com
a infracció greu en l’article 12.8 del TRLISOS.

El TRLISOS classifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus
(articles 11, 12 i 13 respectivament), i en funció de la seva gravetat determina
la sanció a aplicar.

3.5 Finalitat i funcions del recurs preventiu

Segons l’article 22 bis del Reglament dels serveis de prevenció, la presència del
recurs preventiu té com a finalitat i funcions que cal fer les següents:

1. Vigilar el compliment de les activitats preventives, que consisteix a compro-
var la seva eficàcia i confirmar la seva adequació als riscos ja identificats i
definits i als riscos no previstos.

2. En el cas d’observar deficiències en l’execució de les activitats preventives,
caldrà donar les indicacions necessàries per al correcte i immediat compli-
ment de les esmentades activitats i donar a conèixer a la persona responsable
de l’empresa aquestes circumstàncies perquè adopti les mesures necessàries,
si aquestes no haguessin estat encara esmenades.

3. En el cas que s’observi absència, insuficiència o manca d’adequació de les
mesures preventives, aleshores s’haurà de donar a conèixer a l’empresari
o empresària, o a la persona responsable de l’empresa, aquesta absència,
insuficiència o manca d’adequació de les mesures preventives. La persona
responsable de l’empresa haurà de procedir de manera immediata a l’adop-
ció de les mesures necessàries per corregir les deficiències i la modificació
de la planificació de l’activitat preventiva i, si escau, de l’avaluació de riscos
laborals o pla de seguretat.

4. Col·laborar amb altres recursos preventius que puguin estar presents i amb
els encarregats coordinadors del centre de treball.

Les operacions de risc acostumen a
ser freqüents en el sector de la
construcció, tant obra nova com
rehabilitació i manteniment dels
edificis (Font: OSALAN).

Per al compliment d’aquestes funcions, com a recurs preventiu s’han de tenir en
compte els següents punts:



Gestió de la prevenció 86 Metodologies i control de la prevenció

1. La designació o assignació de presència de recurs preventiu es fa per a un
centre de treball oh hi hagi l’operació concreta que el necessiti, és a dir,
la seva missió no serà vigilar el compliment de la totalitat de les mesures
preventives previstes, sinó només d’aquelles activitats, tasques o operacions
per a les quals estigui nomenat.

Pel que fa a les obres de construcció, la missió del recurs preventiu o de la
treballadora o treballador «assignat» no serà vigilar totes les mesures pre-
ventives previstes en el pla de seguretat, sinó únicament aquelles operacions
en les quals les mesures preventives de l’esmentat pla determinin que ha
d’estar present el recurs preventiu.

2. La persona responsable de l’empresa haurà de donar instruccions precises
a les treballadores o treballadors que actuïn com recurs preventiu sobre
els llocs o centre de treball en què han de desenvolupar la seva vigilància,
sobre les operacions concretes sotmeses a aquesta i sobre quines mesures
preventives recollides en la planificació d’accions correctores o en el pla
de seguretat (en el cas de les obres de construcció) han d’observar. També
haurà de precisar quin és el procediment que cal seguir per dur a terme la
comunicació de les deficiències observades en el compliment de la tasca de
vigilància quan, malgrat les seves indicacions, aquestes deficiències no fos-
sin corregides o quan s’observi absència, insuficiència o falta d’adequació
de les mesures preventives.

3. La persona responsable de l’empresa ha d’identificar davant la resta de
les treballadores i treballadors qui és la persona designada com a recurs
preventiu o assignada per la presència.

4. No serà exigible la dedicació exclusiva del recurs preventiu o la persona
treballadora amb assignació de presència a aquest encàrrec de vigilància
—atès que ell o ella tenen la feina pròpia del seu lloc de treball—, però el
recurs preventiu sempre haurà de disposar de prou temps per fer la seva
funció com a tal. La supervisió ha de ser directa i immediata i realitzar-se
mentre es mantingui la situació de perill.

On s’ha de situar el recurs preventiu o treballadora amb assignació de presència per
fer la tasca de vigilància i control?

Segons el Reglament dels serveis de prevenció, la ubicació dels recursos preventius o
treballadores i treballadors assignats de presència ha de:

• Permetre’ls el compliment de les seves funcions pròpies.

• Situar-los en un emplaçament segur que no suposi un factor addicional de risc ni per a ells ni
per a la resta la plantilla.

• Possibilitar que romanguin en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la
situació que determini la seva presència.
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El RD 171/2204 és la
disposició normativa
reguladora de la coordinació
d’activitats empresarials
(CAE).

3.6 El recurs preventiu i la coordinació d’activitats empresarials

La legilació contempla tres supòsits diferents on té lloc aquesta coordinació
d’activitats empresarials:

1. Empreses concurrents, quan en un mateix centre de treball concurren
personal de diverses empreses.

2. Empresa titular, quan en un centre de treball d’un únic empresari o
empresària titular hi ha concurrència de persones treballadores de diverses
empreses.

3. Empresa principal, quan en un centre de treball hi ha concurrència de
persones treballadores de diverses empreses, on una d’elles exerceix com
a empresari o empresària principal.

És obligació de l’empresari o empresària principal, a més de complir les mesures
establertes pels empresaris o empresàries concurrents, vigilar el compliment de
la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes
i subcontractistes d’obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es
desenvolupin en el seu mateix centre de treball (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Deures en la coordinació d’activitats empresarials (CAE)

Font: ICSSL

Abans de l’inici dels treballs, l’empresari o empresària principal ha d’exigir que
contractistes i subcontractistes li acreditin per escrit, pel que fa a les obres i
els serveis contractats, que compten amb l’avaluació de riscos i la planificació
de l’activitat preventiva, així com haver complert amb les seves obligacions pel
que fa a informació i formació de les persones treballadores que hagin de prestar
els seus serveis en el seu centre de treball. L’empresa contractista és qui ha de
demanar aquesta documentació a les empreses que subcontracti per facilitar-la a
l’empresari o empresària principal.

L’article 11 del RD 171/2004 destaca que la presència en un centre de treball
de recursos preventius de les empreses concurrents es considera un mitjà de
coordinació de les activitats empresarials (CAE).
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El RD 67/2010, de 29 de
gener, d’adaptació de la

legislació de PRL a
l’Administració general de

l’Estat, en el seu article 9, fa
extensiva als centres de
treball de l’Administració

general de l’Estat la
normativa sobre la

presència de recursos
preventius i la CAE.

Així doncs, el recurs preventiu com a mitjà de coordinació implica que hi hagi
una sèrie de reunions entre les empreses concurrents i també entre els diferents
comitès de seguretat i salut i els delegats de prevenció per conèixer les mesures
acordades i documentades a través d’informacions, instruccions, protocols i
procediments de treball.

Diferències entre informar, instruir i vigilar

En la gestió de CAE cal tenir clar el significat dels següents termes:

• Informar és donar notícia d’alguna cosa, el conjunt de dades que formen part del contingut
del missatge a emetre i rebre per les empreses concurrents.

• Instruccions significa comunicar regles de conducta per realitzar les tasques d’alguna
activitat laboral o treball específic.

• Vigilar suposa el control efectiu, tant inicial com de seguiment, de les activitats de les
empreses concurrents en un mateix centre de treball; aquesta vigilància es recolza en l’ús
de protocols i procediments de treball detallats per a cada cas.

Tant si es tracta d’empreses privades com empreses públiques, per a la gestió
adequada de la coordinació de les activitats empresarials (CAE), a més d’una
persona encarregada de la coordinació de les activitats preventives (article 13 RD
171/2004), caldrà nomenar un o diversos recursos preventius en funció de:

• les activitats identificades com a perilloses,

• les detectades com de difícil control,

• les considerades com a activitats incompatibles,

• i el nombre d’empreses concurrents i persones treballadores actuant en el
centre de treball únic.

En algunes ocasions, com per exemple quan es tracta d’una gestió CAE senzilla
per tan sols ser entre dues empreses i on no hi ha gaire complexitat de riscos,
pot haver-hi coincidència de funcions en una mateixa persona com a encarregat
coordinador i com a recurs preventiu. En aquest cas caldrà que la persona disposi
de la formació mínima de tècnic intermedi en PRL i que la simultaneïtat de
funcions sigui compatible i permeti complir amb totes les funcions encomanades
a la persona que assumeix la doble funció.

3.7 El recurs preventiu a les obres de construcció

La figura del recurs preventiu en les obres de la construcció presenta singularitats
respecte a la figura del recurs preventiu recollida en l’art. 32 bis de la Llei 31/1995
de PRL, que s’aplica a la resta de sectors. En les obres de construcció, el recurs
preventiu vigila el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals
incloses en el pla de seguretat i salut de l’obra i comprova la seva eficàcia.
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Figures a les obres de
construcció

La disposició reglamentària de
les obres de construcció preveu
les figures de promotor de l’obra,
projectista, contractista principal,
altres contractistes i
subcontractistes i coordinador de
seguretat i salut durant la fase de
projecte i durant la fase
d’execució de l’obra.

Obligacions associades a la CAE del recurs preventiu durant l’execució de l’obra

• Coordinar, conjuntament amb la persona coordinadora de seguretat i salut de l’obra, certes
activitats potencialment perilloses o de risc realitzades per empreses o autònoms concurrents.

• Garantir el control de l’execució d’aquestes activitats i instruir les persones treballadores per
al correcte i immediat compliment de les mesures preventives.

• Informar les empreses concurrents dels incompliments dels treballadors que d’elles
depenguin i comunicar-los qualsevol insuficiència o inadequació de les mesures preventives
a l’hora d’executar treballs potencialment perillosos o de risc.

L’exigència de la presència de recurs preventiu a les obres s’aplicarà a cada con-
tractista principal per separat i sense perjudici de les obligacions del coordinador
o coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

El nomenament dels recursos preventius s’ha de fer per a cada treball o operació
concreta a l’obra, per quan es determini la necessitat de la seva presència dins del
pla de seguretat i salut de l’obra. És a dir, no es poden designar uns recursos
preventius generals per a tota l’obra.

El pla de seguretat i salut determinarà la forma de dur a terme la
presència dels recursos preventius, ja que aquest constitueix l’instrument
bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, si s’escau, avaluació dels
riscos i planificació de l’acció preventiva a les obres de construcció.

En resum, si com a resultat de la vigilància i el seguiment de control del
recurs preventiu s’observés l’absència, insuficiència o inadequació de les mesures
preventives, la persona responsable del disseny del pla de seguretat i salut de l’obra
procedirà, si escau, a la modificació del pla sense menysprear l’adopció immediata
de les mesures preventives adients.

3.8 Documentació i registres en la gestió del recurs preventiu

El Reglament dels serveis de prevenció, en el seu article 22 bis, estableix que
l’avaluació de riscos laborals —inicial o de seguiment— identificarà els riscos que
puguin veure’s agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives
o simultànies i els treballs o tasques integrants del lloc de treball lligats a les
activitats o processos perillosos o amb riscos especials. Posteriorment, aquests
resultats de l’avaluació de riscos marcaran una determinada planificació de les
mesures preventives o correctives que inclourà tot allò relacionat amb el recurs
preventiu.

La forma de dur a terme la presència de recursos preventius quedarà determinada
en la planificació de l’activitat preventiva, on s’especificarà:

• qui serà nomenat recurs preventiu,
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• el nombre del recursos preventius necessaris per a cada tasca o activitat,

• les activitats preventives o correctives subjectes a la seva presència,

• quina formació i capacitació han fe tenir els recursos preventius nomenats.

Tot això anirà condicionat a la naturalesa i la gravetat del risc identificat.

L’informe d’avaluació de riscos laborals i la planificació són els documents
principals en la gestió del recurs preventiu, acompanyats de l’acta de
nomenament d’aquests.

I quan es tracti d’obres de construcció, el RD 1627/1997 sobre les disposicions de
seguretat i salut en aquest sector indica que és el pla de seguretat i salut de l’obra
qui determinarà la forma de dur a terme la presència dels recursos preventius.

En les obres de construcció, el document principal de gestió del recurs
preventiu és el pla de seguretat i salut, acompanyat també de la seva acta
de nomenament.

En el cas que la necessitat de la presència de recurs preventiu sigui requerida per
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la persona responsable de l’empresa
procedirà a la revisió de l’avaluació incloent les situacions de risc detectades,
i modificarà la planificació de l’activitat preventiva incloent-hi la necessitat de
presència de recurs preventiu en aquestes situacions.

Es recomana que el nomenament dels recursos preventius o treballadores i
treballadors assignats quedi registrat en un document o acta d’acceptació de la
tasca.

En qualsevol situació laboral, la persona responsable de l’empresa ha d’identificar,
davant la resta de treballadors i treballadores, qui són les persones nomenades
com a recursos preventius i, especialment, notificar-ho als representants dels
treballadors en matèria preventiva (delegats de prevenció i comitè de seguretat
i salut, si n’hi ha).

Aquesta identificació es podrà efectuar, per exemple, exposant el nomenament en
un lloc visible al centre de treball (tauler d’anuncis, intranet, garita de vigilància
a l’entrada de les obres, vestuaris o similar). També és recomanable que durant
el desenvolupament de la feina la persona designada com a recurs preventiu (i
fins i tot la persona que té assignada la presència) porti un senyal visible que la
identifiqui per tal que la resta de treballadors i treballadores tinguin un referent en
cas de dubtes d’execució de la tasca que el recurs preventiu està vigilant.

Identificació de recurs preventiu

En les obres de construcció, els recursos preventius acostumen a portar una armilla i/o bé
un casc de seguretat d’un color diferent de la de la resta de treballadors de l’obra.

En algunes indústries, sovint la persona nomenada com a recurs preventiu és el cap de
torn o cap d’equip o encarregat de cada línia productiva, i ja són identificats per aquest
motiu.
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Llibre d’incidències

És un llibre habilitat per a aquest
efecte que ha d’haver-hi en cada
obra, amb la finalitat de dur a
terme el control i el seguiment
del pla de seguretat i salut. S’ha
de mantenir sempre a l’obra, i ha
d’estar en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra o, si
no és necessària la designació de
coordinador, en poder de la
direcció facultativa.

La NTP 994: Recurso Preventivo de l’INSST facilita un llistat indicatiu, però no
exhaustiu, de les situacions en què els riscos es puguin veure agreujats o modificats,
així com les activitats o processos perillosos o amb riscos especials que poden
donar lloc a la presència de recursos preventius. Aquest llistat ha de servir per
especificar en la planificació de l’activitat preventiva quines activitats requereixen
la presència de recurs preventiu, així com el nivell de qualificació en cada cas.

Algunes activitats o processos perillosos amb necessitat de recurs preventiu

Taula 3.1.

Activitat o procés perillós o risc especial Reglament origen

Treballs amb riscos especialment greus de
caiguda en alçada, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada,
els procediments aplicats o l’entorn dels llocs
de treball

RD 604/2006 modifica el RD 39/97

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants
en zones controlades segons RD 53/1992, de
24 de gener, sobre protecció sanitària contra
radiacions ionitzants

RD 604/2006 modifica el RD 39/97

Treballs d’immersió sota l’aigua. Risc
d’ofegament per immersió. Treballs realitzats
en immersió amb equip subaquàtic

Annex I del RD 39/1997 i Annex II del RD
1627/1997

Amb l’objectiu que el document de planificació preventiva serveixi com a pri-
mera forma de documentar i registrar la necessitat del recurs preventiu, s’hauria
d’especificar per a cada actuació de vigilància encomanada el següent:

• Anomalia o risc identificat.

• Localitació de l’anterior.

• Mesura preventiva o correctora de la situació.

• Dates.

• Recurs preventiu, nombre i identificació personal.

• Formació necessària del recurs preventiu.

• Responsable del seguiment.

• Documentació associada a la tasca de vigilància a efectuar: avaluació de
riscos, fitxes de seguretat, instruccions de treball, llistes de comprovació i
acta de nomenament, entre d’altres.

En el cas de les obres de construcció, les actuacions dels recursos preventius
es poden recollir en el llibre d’incidències de les obres realitzant les anotacions
corresponents. Així, aquest llibre serà també un dels registres del recurs preventiu.

Quan hi hagi empreses concurrents al centre de treball que exerceixin activitats,
operacions o processos perillosos amb riscos especials, els recursos preventius
de les esmentades empreses han de col·laborar entre si. La presència dels
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recursos preventius s’haurà de veure reflectida en l’acta de coordinació d’activitats
empresarials (CAE).

A més, en funció de la complexitat i quantitat de tasques del recurs preventiu es
poden afegir altres registres, com seria per exemple un registre diari de les tasques
de vigilància, observació i control que realitzi de la situació que requereix la seva
presència.

Igualment, resulta convenient elaborar una instrucció particular per a cada situació
que requereixi la vigilància d’un recurs preventiu de manera que faciliti a la
persona nomenada la seva tasca de control.

3.9 Exemple registre de vigilància de la situació

Com a eina de comunicació essencial amb el responsable de la prevenció de riscos
laborals, el recurs preventiu hauria d’omplir algun document per registrar el que
hagi succeït en el decurs de la seva vigilància i control de la situació (vegeu la
figura 3.2).

Figura 3.2. Exemple de registre de vigilància
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Aquest registre disposaria de dos apartats amb informació:

• facilitada pel responsable de l’empresa al recurs preventiu

• omplerta pel recurs preventiu com a retorn un cop finalitzada la seva tasca
de vigilància o bé a diari, si així ho estipula el procediment elaborat.

3.10 Exemple: fitxes d’informació per a les tasques de vigilància i
control

Aquí es presenta un model de fitxa d’informació de seguretat per al recurs
preventiu corresponent a l’activitat de Treball en espais confinats que dona lloc a
la seva presència. En aquest tipus de fitxes es recullen les instruccions per al recurs
preventiu, els riscos i mesures de prevenció generals per a les activitats o processos
a vigilar. Lògicament, per portar adequadament la tasca de vigilància del recurs
preventiu, cada empresa hauria de completar la informació a les seves específiques
condicions de treball i afegir-hi la documentació associada, com ara informes
d’avaluació de riscos, planificacions de l’activitat preventiva, pla de seguretat i
salut...

Instruccions per al recurs preventiu:

Fase prèvia

• Rebre, junt amb el nomenament, la documentació relativa a aquesta ope-
ració de vigilància del treball en espais confinats: avaluació de riscos
específica, pla de seguretat, procediment, instrucció...

• Recepcionar el registre de vigilància facilitat per l’empresa, on es recullen
les activitats i/o els riscos, així com les mesures preventives planificades,
per a l’acció concreta a portar a terme en la vigilància dels treballs en espais
confinats.

• Verificar que es disposa dels equips de protecció individual i que el seu estat
és correcte, així com l’adequació de la roba de treball a utilitzar.

• Comprovar que es verifica l’estat de l’atmosfera interior i que es disposa de
la ventilació natural adequada o, en el seu defecte, un sistema de ventilació
forçada.

• Revisar els equips, màquines i eines de treball per assegurar que reuneixen
els requerimetns de seguretat establerts i són els indicats per al tipus
d’atmosfera.

• Comprovar que l’accés al recinte queda lliure d’obstacles i que es disposa
dels mitjans d’intervenció adequats en cas d’urgència.

• Verificar les cotes i senyalitzacions correctes de la zona: treballs a realitzar,
zona amb risc, prohibició del pas a tota persona aliena al treball...
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• Comunicar a l’empresari o empresària l’absència, insuficiència o manca
d’adequació de les mesures preventives, perquè procedeixi de forma imme-
diata.

Fase de realització de la tasca

Durant aquesta fase cal evitar, en la mesura del possible, accedir a la zona de treball
per no veure’s exposat al risc:

• Vigilar que el treballador porta a terme les tasques complint amb les
activitats preventives establertes, com pot ser, entre altres, l’ús apropiat dels
equips de protecció individual.

• Verificar que els treballadors no retiren les mesures de protecció col·lectiva
i, si cal, que s’utilitza l’equip de protecció individual en cada cas.

• Comprovar que les activitats preventives establertes són eficaces i adequa-
des als riscos.

• Comprovar la realització de mesuraments continuats de l’atmosfera interior
des de l’exterior.

• Permetre l’accés únicament a les persones autoritzades.

• Vigilar l’aparició de riscos no previstos derivats de la situació i comunicar-
ho a l’empresari.

• Si no es compleixen adequadament les mesures preventives, donar les indi-
cacions necessàries als treballadors per al correcte i immediat compliment.

• Informar l’empresari o empresària, si no s’esmena el deficient compliment
de les activitats preventives, perquè adopti les mesures necessàries.

Fase de finalització del treball

• Comprovar que es restableixen les condicions inicials prèvies al treball.

• De cada actuació de vigilància es completarà el registre de vigilància amb
el resultat d’aquesta: compliment de les mesures preventives, irregularitats,
comunicacions a l’empresari o empresària...

Riscos específics (llistat no exhaustiu):

• Asfíxia: atès que la concentració d’O2 en l’aire és inferior al 18%. Això és
degut al consum d’aquest o al desplaçament per altres gasos.

• Incendi o explosió: la concentració de substàncies inflamables és superior
al 25% del límit inferior inflamable.

• Intoxicació: la concentració de productes tòxics (gasos, pols fina, vapors)
en l’aire supera el límit d’exposició.



Gestió de la prevenció 95 Metodologies i control de la prevenció

Mesures generals de prevenció:

• Vigilància externa continuada per persona instruïda i en contacte visual o
comunicació efectiva, formada en primers auxilis.

• Accés a l’interior de l’espai confinat amb sistema anticaigudes.

• S’han de fer controls del nivell d’oxigen de l’atmosfera interior, havent de
ser aquest superior al 20% i inferior a 23%; davant nivells inadequats cal
utilitzar equips de respiració semiautònoms o autònoms.

• S’ha de comprovar l’absència d’atmosferes explosives i la inexistència de
substàncies inflamables tòxiques o corrosives en l’ambient.

• Les entrades i sortides de recinte han d’estar buides i s’ha de disposar dels
elements necessaris per a la intervenció en cas d’urgència.

• Hi ha d’haver una adequada ventilació dins de recinte, i s’hauran d’instal·lar
ventilació forçada quan sigui necessària.

• Els equips d’il·luminació i treball han d’estar alimentats per tensions de
seguretat de 24 volts, deixant fora de l’espai confinat el transformador.

Proteccions individuals (llistat no exhaustiu) (figura 3.3):

Figura 3.3. Alguns exemples de proteccions individuals
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Danys derivats del treball

La LPRL, en el seu article 4.2.,
defineix els danys derivats del
treball com “les malalties
professionals, patologies o
lesions patides amb motiu o
ocasió del treball”.

4. Gestió dels accidents de treball i malalties professionals

Els factors de risc presents en les condicions de treball són font potencial de riscos
laborals que poden causar danys sobre la salut de les persones treballadores que
hi estan exposades. Tant tradicionalment com normativament, la classificació
d’aquests danys és la següent:

• Accidents de treball.

• Malalties professionals.

• Altres patologies derivades del treball.

El marc normatiu concret que regula els danys derivats del treball el conté la Llei
general de la Seguretat Social (LGSS), que en el seu articulat defineix el concepte
d’accident de treball i malaltia professional.

Art 115 Concepte de l’accident de treball (LGSS, RD 8/2015, de 30 d’octubre)

1. S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o
com a conseqüència del treball que executa per compte d’altri:

• a) Les lesions que pateix el treballador en anar o tornar del seu lloc de treball.

• b) Les lesions que pateix el treballador com a conseqüència de la realització de les funcions
dels càrrecs electius de caràcter sindical, així com els patits en anar o tornar del lloc on es
portin a terme les funcions pròpies dels càrrecs indicats.

• c) Els que pateixi amb ocasió o com a conseqüència de les tasques que, encara que
siguin diferents de la seva categoria professional, executa el treballador complint ordres de
l’empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.

• d) Les lesions ocasionades en actes de salvament o similar en l’àmbit de treball.

• e) Aquelles malalties que no puguin ser considerades com a malaltia professional pel fet de no
reunir els requisits que legalment s’estableixen (i s’anomenen malalties derivades del treball).

• f) les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugin com a
conseqüència de la lesió de l’accident.

• g) Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada,
gravetat o finalització, per malalties intercurrents, que constitueixen complicacions derivades
del procés patològic determinat pel mateix accident o tinguin el seu origen en afeccions
adquirides en el nou medi on s’hagi situat el pacient per a la seva curació.

[...]

La definició d’accident de treball inclou diverses accepcions o circumstàncies:

• Accidents que pateix el treballador dins el centre de treball.

• Accidents que pateix el treballador en anar o tornar del lloc de treball
(accident in itinere).
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’In itinere’ vs. ’in missio’

Els accidents de treball in itinere
són aquells que es produeixen en
el desplaçament d’anar o tornar

de la feina a la residència del
treballador. Mentre que els

accidents de treball in missio és
el que es produeix durant el

desplaçament del treballador a
una destinació diferent de la seva

habitual, per tal de realitzar
activitats laborals encomanades

per l’empresari.

Una lesió és un dany
ocasionat sobre les

persones, derivat d’un
accident.

Malalties professionals

La guia d’ajuda per valorar les
malalties professionals publicada

per l’INSST ja va per la quarta
edició; podeu descarregar-la en

el següent enllaç:
tinyurl.com/4fz6bahw.

• Accidents que pateix el treballador en ocasió del compliment de les ordres
de l’empresari fora del centre de treball (accident in missio).

• Malalties no classificades com a professionals.

L’accident de treball és definit jurídicament per l’article 115 de la Llei
general de la Seguretat Social com a “tota lesió corporal que pateix el
treballador en ocasió o com a conseqüència del treball realitzat per compte
aliè”.

Segons la gravetat dels accidents, els podem classificar de la següent manera:

• Sense baixa.

• Lleus: petits talls i cops, irritacions dels ulls per la pols, mal de cap,
molèsties i desconfort que no causin baixa de més d’una setmana, entre
d’altres.

• Greus: talls importants, fractures, sordesa, cremades en graus menors,
algunes lesions musculoesquelètiques, entre d’altres.

• Molt greus: amputacions, fractures obertes, cremades en graus majors,
lesions múltiples, entre d’altres.

• Mortals.

Des del punt de vista de la prevenció, pot haver-hi situacions no desitjades,
que no produeixen cap dany, però que sota circumstàncies diferents podrien
haver produït lesions a les persones o danys a la propietat; aquests
esdeveniments els anomenem incidents. I aquelles situacions que només
provoquen danys materials, les anomenem accidents en blanc.

El Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social, i s’estableixen criteris per a la
seva notificació i registre. Ha estat modificat pelRD 1150/2015 i el RD 257/2018
per ampliar el quadre inicial i incorporar el càncer de laringe a causa de l’amiant
i el càncer de pulmó per pols de silici.

Art 116 Concepte de malaltia professional (LGSS, RD 8/2015, de 30 d’octubre)

“S’entén per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per
compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les
disposicions d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei, i que sigui provocada per l’acció
dels elements o les substàncies que s’indiquin en aquest quadre per a cada malaltia
professional”. [...]

Els danys classificats com a altres patologies derivades del treball són les que,
tot i que són malalties que es contrauen per les condicions laborals deficients, la
seva aparició està influïda també per altres factors extralaborals, com poden ser
factors biològics, genètics, ambientals... Sovint és molt complicat assenyalar un
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únic origen d’aquest tipus de patologies i, fins i tot, de vegades les denominen pa-
tologies inespecífiques (com per exemple, l’envelliment prematur o els problemes
circulatoris i digestius).

La gestió dels accidents de treball i les malalties professionals forma part de les
responsabilitats dels empresaris en matèria de seguretat i salut, i és una de les
activitats que ha de dur a terme el servei de prevenció de riscos laborals, tant si és
propi com aliè a l’organització.

Tots aquests fets —tant incidents com accidents de treball i malalties professio-
nals— han de ser motiu d’anàlisi per part del tècnic en prevenció, amb la finalitat
d’implantar mesures i millores per evitar que tornin a succeir. Tant accidents com
incidents són una font d’informació essencial per evidenciar situacions de risc,
avaluar-les i proposar les mesures de prevenció pertinents amb l’objectiu que no
tornin a succeir.

La importància de fer una anàlisi, un seguiment i una investigació dels fets
causants i dels danys encara es pot argumentar amb la coneguda teoria que Frank
Bird va plantejar als anys cinquanta amb la piràmide de control de riscos sobre
la relació entre els incidents i els accidents amb danys per a la salut de les persones
treballadores (vegeu la figura 4.1).

Figura 4.1. Piràmide de control de riscos

Frank Bird

L’aplicació de les tècniques i els procediments posteriors d’anàlisi, investigació
i seguiment dels incidents, accidents i detecció de malalties professionals tenen
com a objectiu eliminar o disminuir el risc que es produeixin aquests i el dany que
poden causar, en primera instància, a les persones, però també als béns i al medi
ambient. És a dir, prevenir els accidents i les malalties professionals, evitant que
es produeixin o minimitzant-ne les conseqüències immediates sobre les persones
i els béns.

La LPRL no només considera “accidents” aquells fets que causen lesions,
sinó també aquells que les poden produir.
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4.1 Actuació en cas d’accident de treball: assistència sanitària i
notificació

L’objectiu principal de la prevenció és evitar que l’accident es produeixi (vegeu la
figura 4.2).

Figura 4.2. Prevenir vol dir eliminar o disminuir riscos i
danys

En cas que l’accident esdevingui, cal seguir uns procediments establerts; tant pel
que fa a l’assistència sanitària que ha de rebre la persona accidentada, com pel que
fa als tràmits administratius que les empreses han de realitzar per notificar que hi
ha hagut un accident, així com la investigació del mateix accident, que serveix per
prendre mesures oportunes per tal d’evitar-ne de futurs.

4.1.1 Assistència sanitària

Davant d’un accident, cal portar l’accidentat al centre d’assistència més pròxim
segons l’ordre de referència que tot seguit s’indica:

• Centres assistencials propis de les mútues d’accidents de treball.

• Centres assistencials concertats.

En casos d’atenció al lesionat per causa d’urgència greu, cal adreçar-se sempre
al centre mèdic més proper. Si ha estat atès en un centre que no correspon
als propis o als concertats de les mateixes mútues, s’haurà de contactar amb la
mútua en el termini de temps més breu possible perquè, en cas de baixa, es
realitzi la prescripció facultativa. És recomanable que la persona accidentada
vagi amb el document de sol·licitud o volant d’assistència per accident de treball
degudament emplenat per l’empresa per facilitar l’atenció sanitària sense cap
demora. Naturalment, en els casos de major urgència la persona accidentada
sempre anirà acompanyada d’algun responsable de l’empresa.
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CoNTA, portal de
notificació dels AT

Podeu consultar-ne la web en el
següent enllaç: CoNTA.

Autoritat laboral

A Catalunya, l’autoritat laboral
competent són els serveis
territorials del Departament de
Treball corresponents a l’àmbit
geogràfic on s’ubiqui el centre de
treball del treballador accidentat.

4.1.2 Tràmits posteriors a l’assistència mèdica: relació d’AT i
notificació

Un cop la persona accidentada ha rebut l’assistència mèdica pertinent, i en cas
que el metge que l’ha atès estimi que no requereix la baixa laboral, es podrà
reincorporar a la feina sense percebre cap prestació econòmica. No obstant això,
se li lliurarà el full mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de
l’assistència facultativa rebuda.

Al seu torn, l’empresa haurà d’emplenar mensualment la relació d’accidents de
treball esdevinguts sense baixa mèdica i l’haurà de remetre en línia a l’autoritat
laboral competent (a Catalunya s’enviarà a través de la plataforma del Departament
de Treball, amb l’autentificació i acreditació prèvia de l’empresa usuària del
sistema). Aquesta relació s’enviarà els cinc primers dies hàbils del mes següent al
que correspon la informació.

L’any 2012, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va posar
en marxa el portal CoNTA. Aquest proporciona una via de comunicació directa
i fluida amb empreses i mútues, al mateix temps que permet obtenir informació
útil per al disseny de les polítiques de promoció de la seguretat i salut laboral de
tal manera que aquestes responguin a les necessitats i als problemes reals de les
empreses i persones de Catalunya.

Per garantir la seguretat d’accés als usuaris, CoNTA requereix un certificat digital
que les empreses o els seus representants (gestors i graduats socials, entre d’altres)
poden obtenir davant qualsevol organisme certificador acreditat per CATCert.

Quan es determini que el treballador necessita la baixa laboral no podrà reprendre
el seu treball i, per això, el centre que l’ha assistit li lliurarà el document del full
mèdic de baixa, que consta de tres exemplars:

• l’original per a la mútua,

• una còpia per al treballador i

• una altra còpia perquè ho comuniqui a l’empresa.

Posteriorment, l’empresa haurà d’emplenar i remetre a l’autoritat laboral compe-
tent el full d’accident de treball en línia (si no és que ho ha fet així des del principi
mitjançant el portal web).

Notificació de l’accident de treball

La declaració d’accidents de treball s’efectua emplenant el model oficial que es
troba al portal i es pot fer pels mitjans telemàtics del portal amb els mateixos
efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret, seguint
la normativa corresponent.
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Normativa aplicable

• Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s’amplia de forma indefinida el termini que
estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10/2004.

• Ordre TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de
gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball
(DOGC 4163, pàg. 12431,de 26/6/2004).

• Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació
electrònica dels accidents de treball (DOGC 4061, pàg. 2075 2/2/2004).

La notificació feta per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’ad-
ministració quan s’enregistri en el registre telemàtic de l’Administració Oberta
de Catalunya, que és l’únic registre telemàtic a Catalunya habilitat per a la
recepció de notificacions d’accidents de treball, de manera que quedi constància,
en l’assentament d’entrada, les dades següents: número de registre d’entrada, data
i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del remitent o
del seu representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la notificació.

El termini per a la presentació del full d’accidents de treball són de cinc dies hàbils
des de la data en què es va produir l’accident o des de la data de la baixa mèdica.
Excepcionalment per als accidents greus, molt greus o que provoquin la defunció
del treballador o per a aquells accidents que han afectat més de 4 treballadors,
a banda del preceptiu full d’accidents de treball, l’empresa haurà d’efectuar una
comunicació urgent en el termini de 24 hores.

Quant a les dades de l’accident, s’ha de fer constar la informació de l’accident
(és a dir, la data, el lloc i dia de la setmana de l’accident) i s’ha de descriure (la
manera en què es va produir, l’agent causant...):

• Si es tracta d’un accident nou o si es tracta d’una recaiguda d’un accident
anterior.

• Dades del treballador, tant personals (nom, cognoms, sexe, DNI...), com
laborals (grup de cotització a la Seguretat Social, ocupació, antiguitat, lloc
de treball, tipus de contracte...).

• Dades de l’empresa, on s’ha d’especificar el nom i l’adreça, així com el seu
codi de compte de cotització.

• Dades referents al centre de treball on han ocorregut els fets.

• Dades referents als factors de risc i als agents materials causants de la lesió.

• Dades referents a l’existència de pla de seguretat.

• Dades assistencials. Es refereixen a la descripció de la lesió, a la part del
cos lesionada, al metge que va assistir l’accidentat, al tipus d’establiment
sanitari i, sobretot, al grau de lesió: lleu, greu, molt greu o defunció.

• Dades econòmiques. S’ha d’indicar la base de cotització del treballador el
mes anterior a l’accident i determinar-ne la base reguladora per a la prestació
d’incapacitat temporal.

• Actuació en cas d’accidents greus, molt greus o defunció.
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Trobareu informació sobre
els tipus d’incapacitats a
la secció “d’Annexos”
d’aquest apartat.

Podeu consultar les sigles
que surten en el contingut,
en el “Glossari” del mòdul.

Orientacions en la
investigació

Les normes internacionals de
gestió de qualitat, com
l’OSHSAS 18001:2007 o bé
l’ISO 45001, no proporcionen un
únic model d’investigació
d’accidents i incidents de treball,
però sí donen orientacions sobre
la seva importància i què cal tenir
en compte en la gestió d’aquests.

Canvi de situació de baixa laboral a alta laboral

Durant el seguiment assistencial al pacient, el facultatiu podrà emetre el corres-
ponent full mèdic d’alta laboral quan consideri que el treballador ja es troba
restablert i en condicions de reincorporar-se al treball, encara que puguin quedar
algunes limitacions o seqüeles de les lesions patides. Això significa el final
de la situació d’incapacitat temporal i, per tant, del pagament de la prestació
econòmica per part de la mútua i del pagament delegat d’aquesta prestació per
part de l’empresa.

En el supòsit que fos una alta amb seqüeles, s’iniciaran els tràmits necessaris per
avaluar-les. Serà la mútua de l’empresa la que efectuarà els passos necessaris
davant els organismes de la Seguretat Social per determinat possibles incapacitats
definitives subjectes a indemnització.

Els accidents de treball comporten una inestimable informació que cal que
l’empresa utilitzi a fons per evitar futurs sinistres, millorar els sistemes de
prevenció d’accidents de treball i, en definitiva, reduir la sinistralitat laboral dins
l’organització empresarial. Per aquest motiu, cal analitzar i aprofundir sobre els
elements o factors generadors d’accidents, les implicacions i responsabilitats;
així com mantenir-ne un registre i control estadístic. Aquest mètode d’anàlisi és
el procés d’investigació d’accidents de treball.

Per altra banda, també és important reflexionar sobre els costos de la prevenció,
fet que implica conèixer els conceptes elementals de la comptabilitat a l’empresa,
els models tradicionals de control, els tipus de costos i els mètodes més destacats
per calcular-los. Tots ells, elements que formen part de la gestió econòmica de
la seguretat, i que és important visualitzar-los per tal de conscienciar l’empresa
perquè afavoreixi la seva inversió.

4.2 Investigació d’accidents de treball

La investigació dels accidents és una actuació preventiva i arrenca paradoxalment
amb l’existència prèvia d’un accident de treball. Té la seva raó de ser a partir d’un
error dels sistemes de seguretat, que s’han mostrat insuficients o ineficaços per
evitar l’aparició d’un accident. Aquesta actuació té com a principal justificació
que s’aprofiti l’experiència que pot donar quan l’error s’actualitza.

La seva importància resideix en la mateixa objectivitat de les dades i en un fet
consumat. Un accident succeït ens indica l’existència real d’un risc que no s’ha
detectat prèviament. El registre d’aquests casos i el seu tractament estadístic
proporcionen dades sobre com, on, quan i quants accidents es produeixen, però
no informen sobre el perquè passen (causes dels accidents).

És evident que conèixer el perquè passen els accidents és una dada molt interessant
per a tot tècnic prevencionista, ja que només coneixent les causes dels accidents
es podran aplicar les mesures correctores pertinents encaminades a evitar que es
repeteixin.
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Perquè la investigació dels accidents sigui eficaç, és necessari tenir presents una
sèrie de normes i una metodologia.

Per què s’han d’investigar els accidents i/o incidents?

• Perquè del que ha passat n’extraurem un aprenentatge.

• Determinarem els riscos.

• Previndrem futurs accidents.

• Solucionarem problemes abans que resultin en pèrdues.

• Podrem determinar les causes reals de les pèrdues.

• Demostrarem preocupació per la sinistralitat davant dels empleats.

La investigació d’accidents té com a objectiu deduir les causes que generen els
accidents a través d’un coneixement previ dels fets ocorreguts, a fi de poder
dissenyar i implantar mesures correctores encaminades tant a eliminar les causes
per evitar la repetició del mateix accident o similars, com a aprofitar l’experiència
per millorar la prevenció a l’empresa.

La investigació d’accidents es defineix com la tècnica utilitzada per
analitzar en profunditat un accident laboral ocorregut, a fi de conèixer el
desenvolupament dels esdeveniments i determinar per què ha passat.

4.2.1 Implicacions i responsabilitats

Quan hi ha un accident a la seva secció o àrea, el comandament directe és l’en-
carregat d’actuar i donar les instruccions corresponents per mantenir la situació
sota control i evitar danys majors. Quan l’accident impliqui cures importants o
baixes, haurà d’informar del que ha ocorregut al responsable de la seva secció al
més aviat possible.

També el comandament directe és el responsable de realitzar la investigació dels
accidents especificats en l’abast d’aquest procediment, esdevinguts a la seva àrea
o secció, i d’enviar els resultats de la investigació a la direcció. En el cas que els
accidents siguin de certa importància o que li surtin dificultats en la investigació
de les causes o en el disseny de les mesures que s’han d’implantar, haurà de
recórrer a l’assessorament i cooperació del responsable de la unitat funcional, del
coordinador de prevenció o d’un especialista.

Els directors de les unitats funcionals hauran de participar en la investigació
quan els accidents siguin greus o poguessin haver-ho estat; a la vegada hauran
de controlar que als llocs de treball s’apliquen les mesures preventives acordades
arran dels accidents investigats en el termini establert.
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La investigació permetrà
identificar...

... quines eren les situacions de
risc desconegudes o
infravalorades fins al moment
d’implantar mesures correctores
per al seu control.

El coordinador de prevenció/servei de prevenció és l’encarregat d’assessorar i
ajudar en les investigacions sempre que, en una investigació de la línia, l’investiga-
dor així ho requereixi. Tanmateix, realitzarà la investigació d’aquells supòsits que,
per la seva complexitat, gravetat..., requereixin una investigació especialitzada.
També ha de recopilar els registres dels accidents i elaborar estadístiques de la
sinistralitat.

La direcció de l’empresa/administració ha de notificar l’accident a l’autoritat
competent i assegurar-se que les mesures adoptades es compleixen.

Tots els treballadors de l’empresa hauran de col·laborar i testificar en la investi-
gació d’accidents sempre que puguin aportar dades d’interès sobre el succés.

Selecció dels accidents que s’han d’investigar

L’art. 16.3 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) obliga l’empresari a
“investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors a fi de
detectar les causes d’aquests fets”.

L’obligació de l’empresari s’estén a la investigació de tots aquells accidents amb
conseqüències lesives per als treballadors afectats. Això serà suficient si l’objectiu
de l’empresa és complir formalment el text de l’articulat de la Llei.

Investigar els accidents de treballs és obligació de l’empresari.

Ara bé, si l’empresa persegueix millorar la prevenció, no n’hi haurà prou amb una
lectura àmplia de la LRPL, que té una vocació prevencionista com es dedueix ja
des de la seva exposició de motius.

S’investigaran i registraran:

• Tots els accidents que hagin causat un dany als treballadors.

• Tots els accidents amb pèrdues materials significatives o que impliquin
aturada de procés.

• Els accidents/incidents que, potencialment o canviant alguna condició,
podrien haver tingut conseqüències greus, com conats d’incendis, caigudes
lliures de càrregues...

• Altres que, a judici del comandament directe, sigui convenient investigar.

4.2.2 Desenvolupament de la investigació d’accidents de treball

La investigació s’efectuarà immediatament després de l’accident, una vegada s’ha
controlat la situació, en un termini no superior a 48 hores. Es persegueix recons-
truir la situació que existia quan va succeir l’accident, tenint en compte tots aquells
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factors que directament o indirectament van intervenir-hi i van materialitzar-lo;
tant en l’àmbit de les condicions materials i de l’entorn ambiental, com dels
aspectes humans i organitzatius.

Això ha de permetre arribar a la deducció rigorosa de les causes que han provocat
l’accident, és a dir, conèixer per què s’ha produït, per tal d’eliminar-les.

Tots els comandaments de les diverses unitats funcionals on s’hagin produït els
accidents hauran d’estar informats sobre les mesures que s’hauran d’adoptar com
a resultat de la investigació.

Les experiències dels accidents de treball seran aprofitades en el conjunt de l’em-
presa per millorar la prevenció. En aquest sentit, els resultats de les investigacions
hauran de ser difosos als comandaments i al personal afectat pels riscos en qüestió.

S’haurà d’emplenar el formulari d’investigació d’accidents i incidents de manera
clara i detallada per evitar posteriors dubtes o interpretacions. Cadascun dels
apartats del formulari ha de ser emplenat pel servei o la persona indicada: recursos
humans, el comandament directe, coordinador de prevenció...

Es consideren cinc etapes fonamentals en el procés d’investigació d’un accident
de treball:

1. Obtenció i integració de les dades.

2. Determinació de les causes.

3. Anàlisi causal.

4. Ordenació de les causes.

5. Emissió de l’informe d’investigació.

4.2.3 Obtenció i integració de les dades

En aquesta fase es persegueix reconstruir in situ quines circumstàncies van donar
lloc a la materialització de l’accident. Això exigeix buscar totes les dades sobre
el tipus d’accident, temps, llocs, condicions de l’agent material o condicions
materials del lloc de treball, mètodes de treball i altres dades complementàries
que es jutgin d’interès per descriure totalment l’accident.

En la investigació d’accidents hem d’evitar buscar responsabilitats i culpables,
ja que serien judicis prematurs que no pertoquen al tècnic i podrien condicionar
desfavorablement el desenvolupament de la investigació.

Per obtenir les dades caldrà:

• Acceptar només fets provats. S’han de recollir fets concrets i objectius i no
suposicions, interpretacions ni judicis de valor, ja que es busquen causes i
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S’ha d’evitar fer judicis de
valor durant la presa de
dades de la investigació.

no responsables. L’investigador X ha manifestat a l’investigador clarament
les persones amb les quals s’entrevista abans d’iniciar la investigació.

• Preguntar a les diferents persones que poden aportar dades (accidentat, caps,
tècnics...) de manera individual, a fi d’evitar influències. En una fase
avançada de la investigació pot ser útil reunir aquestes persones quan sigui
necessari aclarir versions no coincidents.

Consells per fer una entrevista

1. Entrevistar individualment i en privat.

2. Entrevistar ràpidament un cop succeït l’accident.

3. Escollir l’àrea adequada.

4. Fer que la persona se senti segura durant l’entrevista.

5. Fer preguntes obertes, ja que d’aquesta manera obtindrem més informació.

6. Resumir el que s’ha escoltat i s’ha dit en l’entrevista.

7. Prendre notes i repassar-les amb l’entrevistat.

8. Fomentar entrevistes de seguiment si fos necessari.

• Reconstruir l’accident in situ. Per saber perfectament què ha succeït és
important conèixer la disposició dels llocs i l’organització de l’espai de
treball.

Estudi del lloc de l’accident

És necessari que la persona que investiga l’accident se situï en el lloc on ha succeït el
fet i que adopti la posició de la persona accidentada abans de l’accident i com va quedar
després d’aquest. Ha de poder conèixer de primera mà quins van ser els moviments que
cada persona treballadora implicada en l’accident feia abans, durant i després de l’accident.
Així podrà buscar apropiadament les condicions de treball que varen possibilitar l’accident.
Per això, és necessari anar al lloc de l’accident tan aviat com sigui possible immediatament
després, sense que ningú hagi pogut tocar ni arreglar cap dany material. Tota reparació
hauria d’esperar, sempre que sigui possible, la realització de la investigació.

• Preocupar-se de tots els aspectes que hagin pogut intervenir-hi. Per a això,
s’han d’analitzar totes aquelles qüestions relatives tant a les condicions
materials del treball (instal·lacions, equips, mesures de treball...) com a les
organitzatives (mètodes i procediment de treball...) del comportament humà
(qualificació professional, aptitud, formació...) i de l’entorn mediambiental
(neteja, il·luminació...).

Integració de les dades:

Una vegada recopilada la màxima informació possible sobre el cas, s’ha de
procedir al tractament i la valoració global d’aquesta informació atenent la seva
fiabilitat i la lògica amb el context total, cosa que permet arribar a la comprensió
del desenvolupament de l’accident.
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Podeu veure un model de
procediment d’investigació

d’accidents i incidents de
l’INSST en la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Durant la fase d’integració de les dades es busca la resposta fidedigna a la
pregunta: què ha succeït?

4.2.4 Determinació de les causes

La determinació de les causes sempre ens donarà com a resultat els motius
demostrats i mai basats en simples suposicions. Això ens porta al mateix objectiu
de la investigació d’accidents, que com s’ha dit consisteix en la determinació
fidedigna de les causes reals.

L’objectiu de la determinació de les causes és l’anàlisi dels fets per obtenir
les causes de l’accident com a resposta a la pregunta: per què va succeir?

De l’anàlisi precedent sorgeix un nombre de causes relativament elevat. Per
això convé seleccionar les causes que realment tenen una participació decisiva
en l’accident (causes principals) i diferenciar-les d’altres causes que, si bé han
incidit més o menys en l’accident, no han estat decisives (causes secundàries).

L’objectiu d’aquesta etapa de selecció de causes es fixa en l’obtenció de les causes
principals de l’accident per poder-lo eliminar.

La causa d’un accident és tota condició que intervé en la gènesi o el
desenvolupament d’aquest.

Per discernir si una causa és principal o no, podem ajudar-nos dels següents
criteris:

• Són causes principals aquelles sobre les quals podem actuar per eliminar-les
dintre del context de possibilitats sociològiques, tecnològiques i econòmi-
ques.

• No es poden considerar com a causes principals aquelles sobre les quals
sigui inviable actuar, tot i que han pogut tenir una incidència important en
l’esdeveniment.

• Les causes principals s’han de poder eliminar individualment i, en conse-
qüència, eviten l’accident o les seves conseqüències en tots els altres casos
o almenys en un tant per cent elevat.

Les causes que provoquen el desencadenament dels successos finals que materi-
alitzen l’accident se solen denominar causes immediates, i en canvi, les causes
que són a l’origen del procés causal se solen denominar causes primàries o
bàsiques. Normalment aquestes causes són degudes a errors de disseny o de
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gestió. És important actuar sobre aquestes causes que són a l’origen de moltes
de les situacions anòmales que es produeixen.

En un accidente sempre hi ha una multiplicitat de causes, i la millor forma de
realitzar la investigació és determinar-les seguint la seva classificació com a:

• Causes immediates: considerem com a tals els actes insegurs i les condi-
cions perilloses, és a dir, totes les causes que participen en l’accident d’una
manera evident i visible.

– Actes insegurs o factor humà: comportaments imprudents de treballa-
dors o caps que introdueixen un risc que pot ser la causa de l’accident.

– Condició perillosa o factor tècnic: errades en materials, instal·lacions,
normativa o disseny del procés de treball que introdueixen un risc, que
pot ser la causa de l’accident.

• Causes bàsiques: considerem com a tals els actors personals i factors de
treball, és a dir, totes les causes que són al darrere de les causes immediates
i fan que aquestes causes immediates apareguin. Ens remeten sempre a
alguna cosa que falta o falla en l’organització del treball.

Exemples de causes immediates i bàsiques

1. Un acte insegur és per exemple retirar les proteccions d’un equip de treball; clar exemple de
causa immediata és si algú pateix un accident de treball fent-se un tall a les mans.

2. Una condició perillosa és la utilització d’equips de treball inadequats o defectuosos, obrint la
possibilitat a patir evidentment un accident a causa d’aquest ús.

3. Altres exemples de causes immediates podrien ser els relacionats amb l’ordre i la neteja, com
l’existència de bassals de líquids a terra o caixes al mig del pas de la zona de treball.

4. Un exemple de causa bàsica inherent a la persona seria disposar de poca agudesa visual o
poca força física per portar a terme una tasca determinada, mentre que exemples de causes
bàsiques inherents a l’organització i planificació de l’empresa serien un mal disseny de les
instal·lacions, els errors en les compres, un manteniment deficient, incorrecta formació del
personal...

4.2.5 Anàlisi causal

A fi de facilitar l’obtenció de les causes de l’accident, és convenient analitzar-
ne les diferents fases i diferenciar les primàries (que són l’origen de l’accident)
d’aquestes causes desencadenants de l’accident i que d’alguna manera permeten
la lesió.

En la determinació de les causes de l’accident s’ha de tenir present que rares
vegades un accident s’explica per l’aparició d’una sola o unes poques causes que
el motivin; al contrari, tots els accidents tenen diverses causes que solen estar
lligades entre si.
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Per això, en la investigació de tot accident, s’ha d’aprofundir en l’anàlisi causal,
identificant les causes de diferent tipologia que intervenen en la seva materialitza-
ció i no considerant-les com a fets independents, sinó que s’han de considerar i
analitzar en la seva interrelació, ja que tan sols la interrelació entre elles és el que
en molts casos aporta la clau que permet interpretar l’accident.

Un accident és la conseqüència lògica d’un encadenament de causes.

4.2.6 Ordenació de les causes

Encara que l’objectiu primer de la investigació d’accidents és conèixer-ne les
causes, tot el procés de la investigació ha de concloure en una sèrie de propostes
que, a criteri de l’investigador, haurien evitat l’accident.

Per això és important ordenar les diferents causes que van possibilitar la materialit-
zació de l’accident amb la finalitat d’adaptar un ordre de prioritat en l’establiment
de les mesures correctores que s’han de prendre per evitar l’aparició d’accidents
futurs, similars a l’estudiat, i d’altres en els quals intervenen els mateixos factors.

Que succeeixi un accident és una desgràcia. Que es repeteixi un accident és
un fracàs.

Per ordenar les causes es poden usar diferents eines de classificació i anàlisi
d’aquestes, com poden ser mapes conceptuals, diagrames de flux, matriu de
criteris, arbres de causes i diagrames causa-efecte...

En aquesta organització de les causes i les relacions que mantenen s’ha de seguir la
classificació resultant de la fase de determinació de les causes. Sovint, a l’origen
dels accidents hi ha diverses errades de gestió (causes bàsiques). Evidentment,
però, s’ha d’actuar prioritàriament sobre el grup de causes principals. Hem de
recordar que en teoria és suficient l’acció preventiva/correctiva sobre una d’elles,
si bé per a una major fiabilitat preventiva en molts casos es pot recórrer (i s’ha de
fer) a més d’una acció sobre les causes bàsiques, a banda d’actuar sobre el grup
de causes principals.

4.2.7 Emissió de l’informe d’investigació

Serà responsabilitat del prevencionista emetre l’informe de la investigació de
l’accident on es recolliran totes les fases esmentades anteriorment, amb la relació
de quines han estat les causes immediates i quines són les causes bàsiques que han
facilitat l’actualització d’un risc no detectat.
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En la figura 4.3 i en la figura 4.4 teniu un exemple d’informe d’investigació per
accident de treball.

Figura 4.3. Exemple d’informe d’investigació AT (pàg. 1)
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Trobareu informació sobre
la tècnica d’arbre causal a

l’NTP 274 que teniu a la
secció “Annexos” d’aquest

apartat.

Figura 4.4. Exemple d’informe d’investigació AT (pàg. 2)

4.2.8 Eines d’anàlisi (I): l’arbre causal

L’arbre causal és una aplicació de l’arbre de fracassos (fault tree), sistema
general d’anàlisi que permet diagnosticar els motius de qualsevol error ocorregut,
enllaçant, segons relacions lògiques, les diverses causes que van conduir al fracàs
final.

Estudiar un accident quan s’accepta el principi que les seves causes poden ser
nombroses, d’àmbits diferents i a més interrelacionades, representa una activitat
analítica de certa complexitat i, per això, convé disposar d’un mètode, és a dir,
d’un procés establert que defineixi, o almenys orienti, quina feina s’ha de fer i en
quin ordre.
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La utilització del mètode de l’arbre de causes, que es basa en la concepció
pluricausal de l’accident, és una eina de gran ajuda per a tothom que necessiti
i persegueixi aprofundir en l’anàlisi causal.

L’arbre de causes és un mètode per analitzar les causes d’un accident i està
constituït per un ordinograma, en el qual es reflecteix gràficament la reconstrucció
de la cadena d’antecedents de l’accident i s’indiquen les relacions i connexions
cronològiques i lògiques existents entre ells. Tot això facilita enormement la
detecció de causes, incloent-hi aquelles aparentment ocultes i/o no directament
lligades al succés i que el procés metodològic ens ajuda a descobrir i relacionar.

El desenvolupament del mètode de l’arbre de causes parteix del mal produït
o de l’accident últim que origina la investigació i de la formulació de les
següents preguntes:

1. Què va ocórrer perquè aquest fet es produís?

2. Va ser necessari?

3. Va ser suficient? En cas negatiu, quines altres coses van haver de
succeir?

Aquestes preguntes fan aparèixer dos tipus de relacions lògiques entre els fets:
l’encadenament i la conjunció.

Encadenament i conjunció

L’encadenament ens indica que un fet té una sola causa. A és causa necessària i
suficient perquè el fet B tingui lloc (figura 4.5).

Figura 4.5. Exemple d’encade-
nament

Una variant de l’encadenament és la disjunció: dos o més fets tenen una sola
causa. A és causa suficient i necessària perquè els fets B1 i B2 tinguin lloc. Es
tracta d’un fet que succeeix a causa de dos antecedents, que necessàriament han
de passar tots dos perquè desemboqui en el fet esmentat (figura 4.6).
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Figura 4.6. Exemple de disjun-
ció

Mentre que hi ha conjunció perquè un fet té diverses causes. Cadascuna de les
causes A1 i A2 són necessàries perquè succeeixi el fet B, però amb una de sola no
és suficient; només la coincidència de les dues donarà lloc al fet B (figura 4.7).

Figura 4.7. Exemple de conjun-
ció

També aquí hi ha la variant de la disjunció. Dues causes A1 i A2 són necessàries i
suficients perquè succeeixin els fets B1, B2 i B3 (figura 4.8).

Figura 4.8. Exemple de disjunció

Arbre de causes: representació gràfica

En l’arbre de causes s’organitzaran els fets recollits enllaçant-los entre ells. Una
vegada fet això, ens mostra de manera visual el conjunt de causes que han
motivat l’accident. Aquesta visió gràfica representa un gran avantatge davant
d’un informe escrit, per això hem de valorar aquest mètode com un bon instrument
de comunicació, de lectura fàcil i la difusió del qual ajudarà l’empresa en la
conscienciació d’aplicació de mesures de prevenció.

Quant a la representació gràfica de l’arbre de causes, pot utilitzar-se qualsevol
tipus de diagrama convencional. El més utilitzat per representar els fets són les
circumferències. Dins de cada cercle es posa un text restrictiu o més freqüentment
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un número de referència que es correspongui amb la llista de fets annexada al
diagrama. Les relacions causals lògiques s’indiquen amb línies que uneixen els
fets coordinats.

L’arbre es comença a construir partint de l’últim fet ocorregut, que és l’accident
(per exemple, fractura de pelvis), i a partir d’aquí ens repetirem les preguntes
següents:

• Quin és el fet causant de l’accident?

• És l’única causa?

• Hi ha altres causes?

Una vegada respostes aquestes preguntes, continuem la construcció repetint-
nos el mateix i així successivament. En conseqüència, el dibuix del diagrama
representatiu s’inicia o bé des de la dreta del paper, i l’arbre va estenent les
branques cap a l’esquerra del document, o bé des de dalt de tot del paper, i l’arbre
es desplega cap avall.

Ara bé, el diagrama es llegirà d’esquerra a dreta o de dalt cap avall, vigilant que els
encadenaments no deixin buits inexplicables i que sigui homogeni. En la figura
4.9 podeu veure un exemple d’un arbre de causes basat en un accident de treball
ocorregut reomplint un tanc a partir de bidons amb producte líquid.

Figura 4.9. Exemple d’arbre de causes a partir d’un accident de treball
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Diagrama d’Ishikawa

Aquesta eina d’anàlisi, tan
popular, va ser desenvolupada
pel doctor Kaoru Ishikawa el

1953, quan es trobava treballant
amb un grup d’enginyers de la

firma Kawasaki Steel Works. El
resum del treball el va presentar
en un primer diagrama, que va
anomenar diagrama de causa i
efecte, però per la seva forma

se’l coneix com a diagrama
d’espina de peix, o també com a

diagrama d’Ishikawa.

L’arbre de causes finalitza quan:

• S’identifiquen les causes primàries que han propiciat la gènesi de l’accident
i no els cal cap precisió de situacions anteriors.

• A causa d’una presa de dades incompleta o incorrecta, es desconeixen els
antecedents que van propiciar una determinada situació.

4.2.9 Eines d’anàlisi (II): diagrama causa-efecte o d’espina de peix

El diagrama de causa i efecte és un instrument eficaç per a l’anàlisi de les diferents
causes que ocasionen el problema. En aquest context, el problema és l’accident
de treball (o l’incident, si també es decideix fer-ne la investigació). Amb aquest
diagrama es representen les diverses causes (elements) de les condicions de treball
del lloc que han produït un efecte (l’accident de treball).

Aquestes són algunes de les seves característiques i avantatges:

• Permet una visualització ràpida de les diferents cadenes de causa i efecte que
poden estar presents en un accident de treball, cosa que facilita els estudis
posteriors d’anàlisi i valoració del grau d’aportació de cadascuna d’aquestes
causes i permet identificar clarament les prioritats d’aplicació de mesures
preventives/correctives,

• Facilita la recollida de dades, les nombroses opinions expressades per
l’equip humà implicat en l’accident i en la investigació d’aquest sobre les
possibles causes que el van generar l’accident.

• Estimula la participació i incrementa el coneixement del personal de l’em-
presa i del tècnic de prevenció sobre les condicions de treball defectuoses
que han donat lloc a l’accident.

El diagrama d’espina de peix té l’avantatge de permetre una visualització
ràpida de la cadena de causes, alhora que recull les opinions de l’equip humà
implicat en l’accident, tot estimulant la seva participació en l’empresa.

El diagrama és un gràfic on hi consta la següent informació (vegeu la figura 4.10):

• L’accident de treball, que és l’objectiu de l’anàlisi i se situa en un dels
extrems de l’eix horitzontal (sovint a l’extrem dret).

• Un eix horitzontal, conegut com a espina central o línia principal.

• Les causes que possiblement produeixen l’accident de treball.

• Línies o fletxes inclinades que arriben a l’eix principal per representar els
grups de causes primàries en què es classifiquen les possibles causes de
l’accident.
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• A les fletxes inclinades de causes primàries n’arriben unes altres de més
petites que representen les causes secundàries que afecten cadascuna de les
causes primàries.

• Informació complementària que identifiqui l’accident, com podria ser:
codificació de gestió, data del fet, àrea de l’empresa, lloc de treball, nombre
de persones accidentades, integrants de l’equip d’investigació i anàlisi de
l’accident de treball...

Figura 4.10. Estructura d’un diagrama causa-efecte o d’espina de peix

Exemple d’AT i ús del diagrama d’espina de peix

En aquest cas, l’accident de treball (AT) ha estat degut a un atrapament de peu entre
dues plataformes, en fer la substitució de peces d’un ascensor. Les dades del cas són les
següents:

• At: Un operari inexpert, mentre manipulava manualment les càrregues per traslladar-les entre
dues plataformes, va ensopegar amb unes peces situades enmig del pas i va caure en el buit
existent entre les dues plataformes.

• Causes identificades: peces noves a substituir enmig del pas, plataforma de treball en mal
estat, alçada de caiguda de 55 cm (sense barana per no haver-hi exigència normativa),
plataforma de treball arriba fins a un motor de l’ascensor i per això no es pot ampliar, operació
realitzada al límit de la plataforma de treball, cap supervisió d’operari amb experiència, operari
lesionat no ha rebut formació prèvia, no existeix procediment de treball de la substitució de
peces, és el primer cop que l’operari fa la tasca, no hi ha cap sistema d’ajuda mecànica per
manipular la càrrega (peça de 17 kg).

• Diagrama de causa-efecte o de peix d’Ishikawa:
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Figura 4.11

4.2.10 Accions preventives / correctives

L’objectiu de la investigació i anàlisi de l’accident és interposar mesures cor-
rectores perquè l’accident/incident no es torni a repetir. Amb la investigació al
davant i l’arbre de causes degudament confeccionat, podrem tenir prou criteri per
proposar accions correctores; de fet, si analitzem cadascuna de les causes que han
produït l’accident i tan sols n’eliminem una, el resultat serà l’eliminació del risc i,
per tant, l’accident no es podrà tornar a repetir. Per tant, cadascuna de les causes
és, en potència, una possibilitat d’actuació.

Des de la reflexió, triarem quins són els fets que un cop tractats ens poden portar
a propostes d’acció raonables i efectives.

En la selecció de les mesures que s’han d’emprendre, s’hauran de considerar els
següents criteris, amb la finalitat de garantir-ne l’eficàcia i l’operativitat:

1. Estabilitat i durabilitat. Els efectes no poden desaparèixer ni disminuir amb
el pas del temps.
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2. El no-desplaçament del risc. La supressió d’un risc en un lloc no pot generar-
ne d’altres en aquest mateix lloc de treball o en d’altres.

3. Abast. Totes les mesures tenen efectes limitats. Les mesures encaminades a
la correcció dels factors desencadenants de l’accident tendeixen a suprimir
els efectes però no les situacions perilloses. En canvi, les mesures que
apunten a la correcció dels factors que són a l’origen de l’accident tendeixen
a suprimir l’existència de la situació pròpiament dita. Cal, doncs, aplicar
mesures generalitzades que abastin el major nombre possible de llocs de
treball i de persones, i que puguin ser respectades amb facilitat.

4. Cost per a l’empresa. Entre diverses mesures que garanteixin un nivell
d’eficàcia preventiva similar, és obvi que s’implantarà aquella el cost de
la qual sigui assumible per l’empresa.

5. Cost per a l’operari. S’ha d’evitar implementar mesures preventives que su-
posin un increment de càrrega física del treballador, o que pugui comportar
una disminució de l’afirmació de la personalitat del treballador al seu lloc
de treball...

6. Terminis d’execució. Per evitar que un accident es pugui repetir, cal aplicar
mesures sense dilacions. Ara bé, entre les mesures que es proposin, algunes
són aplicables immediatament i d’altres s’han d’aplicar amb certs terminis
d’execució. S’hauran d’aplicar totes aquelles intervencions que garanteixin
el control del risc o de les seves conseqüències de manera immediata, i
planificar amb terminis d’execució aquelles mesures que serien òptimes per
al control total del risc.

7. Responsables de la implantació de les mesures per tal de fer-ne un seguiment
posterior.

Les mesures preventives han de ser efectives, l’eficàcia de les quals s’ha de
controlar en el temps.

Seguiment de les accions preventives

Si no es fes el seguiment i control de les mesures preventives implementades, la
investigació de l’accident quedaria lògicament incompleta. Per tant, caldrà:

1. Supervisar el compliment dels terminis d’execució de les mesures que cal
implantar, i el compliment estricte de la planificació que es va determinar
al seu moment.

2. Controlar l’eficàcia de totes les mesures implantades tot i constatar que les
actuacions preses han eliminat el risc, o si no ha desaparegut, n’asseguren
el control i/o en última instància limiten l’aparició i gravetat de les conse-
qüències.

3. Constatar el compliment i seguiment de les directrius marcades en els
processos de treball.
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Malaltia professional (MP)

El concepte de malaltia
professional (MP), tant per a

treballadors per compte d’altri
com per als treballadors

autònoms, es troba al Reial
decret legislatiu 8/2012, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova el

text refós de la Llei general de la
Seguretat Social.

4.3 Actuació en cas de malalties professionals: investigació,
mesures preventives i planificació

La investigació dels possibles casos de malalties professionals no és una activitat
gaire habitual a les empreses, perquè no hi ha tants casos en comparació amb el
nombre d’accidents de treball (AT) a les organitzacions.

Normalment, qui elabora l’informe d’investigació és el personal sanitari (infer-
mers i metges especialistes en medicina del treball) del servei de prevenció de
l’empresa o bé els tècnics de la mútua de prevenció de riscos laborals que gestiona
la vigilància de la salut del personal de l’empresa. Ara bé, hi ha una sèrie
d’aspectes de com cal actuar davant de malalties professionals que tota persona
tècnica en PRL (nivell bàsic, intermedi o superior) hauria de conèixer, i que
presentem a continuació.

La investigació dels casos de possibles malalties professionals (MP), a més de
ser una obligació legal per part de l’empresari —tal com indiquen l’article 16.3
i l’article 23 de la Llei 31/95 i la Llei 54/2005 de PRL—, esdevé una eina de
prevenció que ha de formar part del procés de millora contínua de gestió de
l’empresa.

Les tècniques emprades en la investigació de MP tenen un doble objectiu:

• Determinar si la malaltia que pateix una persona treballadora ha de ser
considerada professional; és a dir, si existeix relació causa-efecte entre els
factors de risc presents en el lloc de treball i la malaltia detectada, tenint
en compte el que disposa el quadre de MP (RD 1299/2006 i posteriors
ampliacions), que també estableix els criteris per a la seva notificació i
registre en el sistema de la Seguretat Social.

• Possibilitar conèixer les situacions de risc real o potencial que pugui haver
en el procés productiu de l’empresa i implantar mesures de caràcter correc-
tiu i preventiu, la qual cosa ajuda a millorar les condicions de seguretat i
salut a la feina, tot incrementant la competitivitat de l’empresa.

Quan l’empresa tingui coneixement (bé a partir de la vigilància de la salut, bé a
partir de la gestió i supervisió de les baixes per incapacitat del personal o bé a
partir d’una avaluació de riscos que evidenciï amb algun resultat la possibilitat
d’una MP) que algun dels seus empleats pateix una malaltia susceptible de ser
considerada professional per estar recollida en el quadre normatiu de MP ha
d’investigar-la immediatament.

El tècnic encarregat de la investigació i estudi haurà d’anar al lloc de treball ocupat
per l’empleat a l’empresa per recollir tota la informació que consideri procedent.
També haurà d’observar altres llocs de treball on pugui haver estat treballant
anteriorment l’empleat abans de detectar-li la malaltia i prendre en consideració
les activitats desenvolupades amb totes les condicions de treball (equips, pro-
ductes, maquinària, instal·lacions, eines, condicions mediambientals...). També



Gestió de la prevenció 121 Metodologies i control de la prevenció

Disposeu d’un quadre
d’identificació dels factors
de risc relatius a
l’exposició d’agents
causants de MP en la
secció “Annexos” de
l’apartat.

seria interessant poder observar com s’executen les tasques d’aquell lloc de
treball. L’objectiu és trobar tot allò que pugui estar relacionat amb la malaltia
diagnosticada.

Recollida de dades en investigació MP per crom

El crom i els seus compostos poden ser presents en alguns productes usats al lloc de
treball, per això cal disposar de:

• les fitxes de dades de seguretat dels productes químics,

• els estudis higiènics químics realitzats en el lloc de treball, i

• els equips de protecció individual assignats al lloc de treball i en quin estat es troben els que
ha usat el treballador amb la malaltia detectada.

En un procés d’investigació de MP, els subjectes que poden estar implicats no
difereixen gaire dels d’un procés d’investigació d’AT, i són: l’empresari o persones
en qui delegui, la persona treballadora que pateix la malaltia, tècnics de prevenció
de riscos que hagin elaborat informes d’avaluació de riscos del lloc i en facin el
seguiment, personal sanitari de vigilància de la salut, comandaments intermedis,
representants dels treballadors (delegats de PRL o persones del comitè de seguretat
i salut), altres persones treballadores que també ocupen el lloc de treball (en el
cas de torns, per exemple) o treballadors que tenen els seus llocs de treball en la
mateixa àrea o zona...

Com hem indicat anteriorment, és molt important que la persona responsable de la
investigació tingui coneixements específics i estigui capacitada per desenvolupar
funcions de nivell superior segons el RD RSP 39/97, i que tingui l’especialitat de
la disciplina apropiada en cada cas de malaltia concreta. Una investigació de MP
requereix la interpretació no mecànica de resultats i criteris d’avaluació específics
i és essencial que participi el personal sanitari encarregat de la vigilància de la
salut del personal de l’empresa.

4.3.1 Contingut de l’informe d’investigació d’MP

Tot i no existir un únic model normatiu d’informe d’investigació d’MP i que cada
MP pot necessitar algunes dades concretes, el contingut mínim hauria de ser el
següent:

1. Dades del cas:

• Dades identificatives de la persona treballadora malalta: nom i
cognoms, edat, data d’incorporació a l’empresa, categoria professi-
onal segons conveni laboral.

• Dades de la malaltia professional sospitada: part del cos afectada
(extremitat inferior, zona cervical...); sobretot en el cas de patologies
musculoesquelètiques cal indicar clarament també si és costat dret o
esquerre, epígraf del quadre de MP (grup, agent i subagent).
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• Dades del lloc de treball: nom o codi del lloc de treball, antiguitat del
treballador en el lloc de treball, localització dins l’empresa (secció,
àrea, departament...), altres llocs de treball que hagi pogut ocupar la
persona a l’empresa.

• Dades tècniques de l’informe: data o dates de les visites realitzades
al lloc de treball, data de la redacció de l’informe d’investigació, nom
i cognoms de l’autor de l’informe acompanyades de la seva titulació
en PRL i codi com a tècnic, nom del servei de prevenció o mútua on
treballa com a tècnic PRL.

2. Anàlisi de factors de risc:

• Descripció del lloc de treball, ha d’incloure les tasques (desglossades)
més rellevants desenvolupades en el lloc de treball ocupat per la per-
sona treballadora malalta tenint en compte fins i tot el temps concret
o el percentatge de temps de la seva jornada realitzant cadascuna
d’elles. En aquesta relació de tasques s’han de descriure els processos
i procediments de treball, enumerar les màquines i els equips de
treball usats, així com els productes i materials emprats; finalment, cal
indicar també els equips de protecció col·lectiva i individual del lloc de
treball. Si es considera convenient, també es farà el mateix d’anteriors
llocs de treball ocupats per la mateixa persona treballadora malalta a
l’empresa.

• Identificació dels factors de risc relatius a l’exposició (grup, agent i
subagent) per enquadrar correctament l’MP dins del quadre regulador
d’MP. Per a cadascun dels grups i subgrups existeixen una sèrie
d’observacions concretes que cal fer en funció dels agents relacionats.
Per exemple, els elements a identificar durant la investigació no són
els mateixos en el cas d’inhalació de substàncies químiques que
en el cas de patologies específiques de les cordes vocals o lesions
musculoesquelètiques.

3. Causes de MP: atribuir les causes de l’aparició de la MP serveix per
implementar mesures preventives/correctives que cerquen evitar la repetició
de la patologia. Ara bé, han d’establir-se causes certes que no siguin meres
suposicions sinó deduïdes de fets provats; sovint són causes concatenades
d’índole diversa.

4. Mesures preventives/correctives proposades arran dels resultats de la
investigació que ha identificat els factors de risc i les causes desencadenants
de la MP. Aquestes mesures —que també segueixen les criteris descrits com
a principis preventius en l’article 15 de la LPRL 31/95- s’han d’implantar
en un temps concret i seguint la normativa reguladora específica per a cada
situació, per la qual cosa disposaran d’una planificació detallada de la seva
priorització i seguiment de la seva efectivitat.

5. Anàlisi documental de tots els components del sistema de gestió de PRL
de l’empresa necessaris per a la investigació de l’MP, com poden ser: pla
de prevenció, el procediment d’investigació de MP, avaluacions de riscos
generals de l’empresa i específiques del lloc de treball ocupat per la persona
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Més endavant trobareu
tota una secció dedicada
als costos de la prevenció.

treballadora malalta, registres de control i seguiment de les condicions del
lloc de treball relacionat, informació i formació rebudes per la persona
treballadora malalta, vigilància de la salut realitzada i protocols aplicats al
lloc de treball...

Exemples de causes de malalties professionals

Fixant-se en les diferents condicions de treball del lloc de treball, alguns exemples de
causes de MP són:

• Mediambientals: presència de soroll elevat, temperatures extremes, radiacions...

• Equips i instal·lacions: aïllaments acústics deficients, sistemes de climatització inadequats,
campanes d’extracció deteriorades...

• Gestió i organització: sobrecàrrega quantitativa de treball, manca d’entrenament pràctic,
obsolescència de les fitxes de seguretat de productes...

• Personals: inexperiència, especial sensibilitat a determinats productes, incompliment d’ordres
i instruccions de treball explícites, manca de qualificacions per executar la tasca...

4.3.2 Planificació i seguiment de la implantació de les mesures
preventives/correctives

Igual que en el cas dels accidents de treball, les malalties professionals detectades
i investigades han de suposar la implementació d’unes mesures preventives/cor-
rectives amb l’objectiu que no torni a passar. Per això, aquestes mesures són
objecte d’una planificació concreta on s’assignen unes dates i uns responsables
d’implantació, això com dates i responsables de fer-ne el seguiment (tal com hem
vist en l’apartat 2, “Planificació de la prevenció” d’aquesta unitat.

Estimació de costos

Les malalties professionals comporten costos econòmics, directes i indirectes, a
l’empresa, els quals no són assegurables en una gran part, de la mateixa forma
que passa amb els accidents de treball. Per això, el sistema de gestió PRL de les
organitzacions ha de preveure aquests costos, que podrien fins i tot arribar a posar
en perill la viabilitat econòmica de l’empresa en afectar el seu compte de resultats.

4.4 Registre i control estadístic de la sinistralitat laboral

Anualment s’haurien de registrar tots els accidents, incidents i malalties profes-
sionals que hagi tingut l’empresa per poder tenir-ne un control efectiu dins d’un
sistema general de gestió de la PRL de les organitzacions (vegeu la figura 4.12).
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Control estadístic

Trobareu més informació sobre
el control estadístic dels

accidents de treball en la web de
l’Observatori del Treball:

tinyurl.com/uvvoeft.

Figura 4.12. Exemple de full de registre de sinistralitat

Incloure els incidents és una bona pràctica que evidencia el nivell d’integració
de la PRL en la gestió de l’empresa; no obstant això, algunes empreses registren
només els accidents amb lesió ocorreguts en un full de registre de la sinistralitat,
en el qual indiquen:

• Nom de la persona accidentada.

• Període de baixa (si hi ha hagut baixa, o si la baixa ha esdevingut algun tipus
d’incapacitat permanent).

• Data de l’accident.

• Departament en el qual va succeir l’accident.

• Forma de l’accident: succés que directament va donar per resultat la lesió
(codificat).

• Naturalesa de la lesió: tipus de lesió física produïda (codificat).

• Ubicació de la lesió: part del cos directament afectada per la lesió (codifi-
cat).

• Agent material: objecte, substància o instal·lació que va provocar l’accident.

• Condició perillosa: causa tècnica de l’accident (codificat).

El recull exhaustiu de totes les dades ens permetrà controlar estadísticament la
sinistralitat i controlar-ne l’evolució, detectant si els canvis experimentats són
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Cotitzacions i sinistralitat
laboral

El RD 28/2018, de 28 de
desembre, per a la revaloració de
les pensions públiques i altres
mesures urgents en matèria
social, laboral i d’ocupació, va
suspendre el sistema de reducció
de les cotitzacions per
contingències professionals, per
disminució de la sinistralitat
laboral, a les empreses que hagin
disminuït de manera
considerable la sinistralitat
laboral, prevista en el Reial
decret 231/2017, de 10 de març,
respecte de les cotitzacions que
es van generar durant l’any 2019.

deguts a una fluctuació aleatòria o a un nou factor de risc que pot haver modificat
les condicions de seguretat.

Per fer-ho es calcularan els índexs mensuals de freqüència i incidència per als
accidents amb baixa i per als accidents totals (amb baixa i sense).

El registre de les malalties professionals detectades no ha esdevingut mai una eina
de gestió necessària, atès que són fets excepcionals o pràcticament inexistents en
la gran majoria d’empreses; ara bé, és imprescindible que el prevegin aquelles
organitzacions en què la seva activitat econòmica pot comportar major nombre de
riscos associats a agents químics o biològics perillosos.

Mentrestant, la gestió de les malalties professionals implica sobretot una exhausti-
va investigació i no es porta a terme mitjançant índexs de sinistralitat. En general,
en la gestió dels accidents d’una empresa sí que és cabdal usar els diversos índexs
de sinistralitat per fer el seguiment de l’accidentalitat. De fet, alguns d’aquests
índexs de sinistralitat van ser base dels incentius de la Seguretat Social (coneguts
com bonus-malus de la PRL) per animar les empreses a integrar efectivament la
prevenció de riscos laborals dins la gestió de l’organització.

Els índexs de sinistralitat es poden classificar en dos grups: segons si es produei-
xen accidents amb lesions o amb danys materials.

4.4.1 Índexs d’accidents amb lesions

La valoració estadística dels accidents de treball amb lesions dins l’empresa és
una informació molt valuosa, ja que ens dóna uns indicadors que poden ser
comparables amb els indicadors per sectors econòmics d’activitat del país i que
publica anualment el Ministeri de Treball i/o el Departament de Treball.

En aquest càlcul estadístic, es valoren diversos índexs: freqüència, gravetat,
incidència i durada mitjana de la incapacitat. Aquesta informació ens demostrarà
si el nivell de sinistralitat que hi ha hagut a l’empresa dins un període concret està
per sota dels nivells del mateix sector productiu.

L’índex de freqüència és la relació entre el nombre d’accidents registrats en un
determinat període de temps i el total d’hores per home treballades durant aquest
període:

Nre. de freqüència =
Nre. d′accidents amb baixa

Nre. d′hores treballades
· 106

Nombre d’accidents amb baixa llevat els accidents ’in itinere’

Aquest índex representa el nombre d’accidents assumits per cada milió d’hores treballades.
És corrent calcular aquest risc per cada secció o cèl·lula de treball.

Heu de tenir present que per al càlcul de l’índex, el nombre d’hores treballades és el nombre
d’hores amb exposició al risc:

Nre. freqüència general =
Accidents amb baixa+Accidents sense baixa

Nre. d′hores treballades
· 106
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L’índex de gravetat és la relació entre el nombre de jornades perdudes pels
accidents durant un període i el total d’hores per home treballades durant aquest
període:

Nre. de gravetat =
Nre. de jornades perdudes+Aplicació barem

Nre. d′hores treballades
· 103

Aquest índex representa el nombre de jornades perdudes per cada mil hores
d’exposició al risc. Les jornades perdudes inclouen la suma de les incapacitats
temporals i incapacitats permanents d’acord amb el barem que es mostra en la
taula 4.1.

Taula 4.1. Còmput oficial de les jornades perdudes

Naturalesa de la lesió Percentatge
d’incapacitat

JP

Mort 100 6.000

Incapacitat permanent absoluta 100 6.000

Incapacitat permanent total 75 4.500

Pèrdua d’un braç per sobre del colze 75 4.500

Pèrdua d’un braç pel colze o per sota 60 3.600

Pèrdua de la mà 50 3.000

Pèrdua o invalidesa del polze 10 600

Un dit qualsevol 5 300

2 dits 12,5 750

3 dits 20 1.200

4 dits 30 1.800

Polze i un dit 20 1.200

Polze i dos dits 25 1.500

Polze i 3 dits 33,5 2.000

Polze i 4 dits 40 2.400

Cama per sobre del genoll 75 4.500

Cama pel genoll o per sota 50 3.000

Peu 40 2.400

Dit gros o de dos o més del peu 5 300

Un ull 30 1.800

Ceguesa total 100 6.000

Una oïda 10 600

Sordesa total 50 3.000

L’índex d’incidència és la relació que hi ha entre el nombre d’accidents registrats
en un període i la mitjana del nombre de persones exposades al risc considerat.
El període de temps que s’utilitza és un any. Aquest índex representa el nombre
d’accidents ocorreguts per cada mil persones exposades:

Nre. d′incidència =
Nre. d′accidents

Nre. de treballadors
· 103
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Els accidents que només
provoquen danys materials
s’anomenen accidents en
blanc.

Incident

Un incident és una situació no
desitjada que no produeix cap
dany, però que sota altres
circumstàncies podia haver
produït lesions a persones o
danys a la propietat.

Mesures correctores

Hi ha diversos tipus de mesures
correctores: formació, revisió de
normes i instruccions,
campanyes d’informació,
correccions en compres, revisió
dels programes de
manteniment...

A través de l’índex de durada mitjana de la incapacitat s’indica la mitjana del
temps de la incapacitat a conseqüència dels accidents:

Durada mitjana d′incapacitat =
Nre. de jornades perdudes

Nre. d′accidents amb baixa

4.4.2 Índexs d’accidents amb danys materials

El departament de prevenció de l’empresa també calcularà els índexs d’accidents
amb danys materials per poder elaborar els informes estadístics evolutius que
permetran corregir errors del sistema de seguretat i millorar la gestió de la
prevenció de l’empresa.

Les fórmules per fer el càlcul d’accidents amb danys materials són les següents:

Nre. de freq. amb danys materials = Nre. d′accidents amb danys mat.
Nre. d′hores treballades · 106

Nre. gravetat danys materials =
Cost total accidents propietat

Nre. d′hores treballades
· 106

I la fórmula per fer el càlcul dels incidents és la següent:

Nre. de freqüència =
Nre. d′incidents

Nre. d′hores treballades
· 106

Les conclusions i els resultats obtinguts seran inclosos en els informes periòdics de
seguiment del sistema per tal que la direcció de l’empresa en tingui coneixement
i pugui determinar les accions que estimi oportunes. Els tipus d’anàlisi que es
poden realitzar són els següents:

1. Per l’hora en què va succeir els fets (entre 1a i 2a: -%...)

2. Per l’edat dels afectats (entre 19 i 24: -%...)

3. Pel tipus de lesió (fractura: -%; esquinç: -%...)

4. Per la localització de la lesió (cap: -%; ulls: -%...)

5. Per l’agent causant de la lesió (eines: -%; materials: -%...)

6. Pel tipus de treball realitzat (manteniment: -%; emmagatzematge: -%...)

7. Per les causes immediates (actes insegurs i condicions insegures)

8. Per les causes bàsiques (factores personals i de treball: A1 -%; B1 -%...)

Amb les anàlisis realitzades es podran emetre els corresponents informes esta-
dístics de percentatges. Com a conseqüència d’aquestes anàlisis, el departament
de prevenció es plantejarà noves mesures correctores que tendiran a corregir els
errors detectats en el sistema.
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El patrimoni és el conjunt de
béns, drets i obligacions de

l’empresa.

4.5 Costos de la prevenció

Per poder valorar la contribució potencial a la prevenció que pot representar el
cost dels accidents per a les empreses i el seu impacte en la productivitat i en els
resultats de l’empresa, s’han d’analitzar aquests costos. Per fer-ho, és necessari
treballar amb els costos ocults i quantificar en la mesura que sigui possible la
repercussió econòmica que poden arribar a tenir.

Per afrontar els accidents des d’una perspectiva dels costos, cal que, des del punt
de vista empresarial, s’entengui que la prevenció d’accidents no és només una
preocupació per complir amb la normativa, sinó també un element més que ajudarà
a assolir el seu objectiu de competitivitat.

4.5.1 Conceptes elementals de la comptabilitat de l’empresa

Per comprendre el concepte de cost, abans és necessari analitzar, ni que sigui de
manera simplificada, quina és l’estructura utilitzada per l’empresa per calcular el
seu benefici econòmic. Això implica familiaritzar-se amb alguns elements bàsics
de la gestió econòmica; com ara: comptabilitat, balanç comptable i compte de
resultats.

Què és la comptabilitat?

La comptabilitat és un dels instruments bàsics de la gestió econòmica de les
empreses. El sistema comptable recull, classifica i sintetitza les activitats i els fets
econòmics de l’empresa i els expressa en unitats monetàries, en la mesura que
aquestes activitats i aquests fets es poden quantificar. El document que s’utilitza
per presentar i poder analitzar la situació de l’empresa és el balanç.

Què és un balanç comptable?

El balanç és el document comptable que ens presenta la situació de
l’empresa en un moment determinat. Aquesta situació es valorarà en unitats
monetàries.

El balanç comptable també es pot definir com la representació comptable del
patrimoni d’una empresa. Com a exemples dels elements que formen el patrimoni
tenim els següents:

• Béns: tot el que és propietat de l’empresa (terrenys, edificis, maquinària,
vehicles, mobiliari, gèneres al magatzem...).



Gestió de la prevenció 129 Metodologies i control de la prevenció

Empreses industrials i
comercials

En empreses industrials parlarem
de matèries primeres, productes
semielaborats, subproductes o
residus i productes finals, mentre
que en empreses comercials es
parla de mercaderies.

Per liquiditat entenem la
facilitat que té un bé de
transformar-se en diner.

• Drets: són quantitats que es deuen a l’empresa (factures pendents de
cobrament...).

• Obligacions: són quantitats que l’empresa ha de pagar (préstecs amb
entitats financeres, factures per compres realitzades i no pagades...).

Net patrimonial = Béns+Drets−Obligacions

El balanç es representa dividit en dues parts, anomenades actiu i passiu. El passiu
descriu els recursos de què disposa l’empresa, classificats en funció del seu origen
o procedència, mentre que l’actiu descriu com s’han utilitzat aquests mateixos
recursos. En el balanç els recursos i la seva aplicació sempre es refereixen a una
mateixa data. En la figura 4.13 podem veure la relació entre aquests elements.

Figura 4.13. Equivalència entre els termes

Cal tenir en compte que en un balanç sempre s’ha de complir:
Actiu total = Passiu total

Balanç actiu i passiu

Totes les partides i quantitats que trobarem anotades en l’actiu descriuen com
s’han utilitzat els recursos de l’empresa: compra d’edificis, maquinàries, ins-
tal·lacions, mobiliaris, existències que tinguem al magatzem -matèries primeres,
productes semielaborats o productes acabats o simplement mercaderies pendents
de vendre. Hi trobarem també les factures pendents de cobrar i els diners que es
pugui tenir en efectiu o dipositats en alguna entitat d’estalvi.

L’estructura de l’actiu dins el balanç segueix el criteri de liquiditat, i normalment
les partides queden ordenades de menys a més liquiditat.

L’actiu està format pel conjunt de béns i drets propietat de l’empresa. mentre
que les partides del passiu descriuen l’origen dels recursos de l’empresa.

Els recursos de l’empresa poden ser aportats per tercers en forma de diner (per
exemple préstecs bancaris), per tercers en forma de materials o mercaderies
(proveïdors), o pels propietaris (capital social), i també per obligacions derivades
de l’activitat habitual de l’empresa (creditors per serveis).

El passiu s’ordena en funció del grau d’exigibilitat, de menys a més exigibilitat.
Les aportacions dels propietaris i els recursos generats per l’activitat formarien
part del no exigible; i després tindríem l’exigible a llarg termini i un últim bloc
d’exigible a curt termini.
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Amortització

Els imports recollits en el
compte de resultats són anuals,

però l’empresa utilitza béns com
per exemple maquinària per
aconseguir aquests beneficis.
Aquesta inversió s’utilitzarà

durant diversos anys:
l’amortització representa la part
del valor d’aquella inversió que

s’assigna com a despesa en
aquest exercici econòmic.

L’amortització representa una
forma d’autofinançament de

l’empresa, ja que els imports
recollits no es paguen. Seguint

amb l’exemple, la màquina es va
pagar quan es va fer la inversió

inicial.

Quan es representa el patrimoni de l’empresa en forma de balanç, els diferents ele-
ments que formen aquest patrimoni es presenten agrupats en masses patrimonials
que representen partides amb semblants característiques pel que fa a la liquiditat.
Un exemple d’estructura de balanç simplificat, però amb les masses patrimonials
i alguns exemples de partides, es pot veure en la taula 4.2.

Taula 4.2. Esquema del balanç

Actiu Passiu

Actiu fix:
• Immobilitzat immaterial
- Patents
• Immobilitzat material
- Edificis
- Elements de transports
- Maquinària
- Mobiliari
- (-AAIM)

Actiu circulant:
• Existències
- Matèries primeres
- Productes acabats
• Realitzable
- Clients
- Efectes comercials a cobrar
• Disponible
- Caixa
- Bancs c/c

Passiu fix o no exigible:
• Fons propis
- Capital social
- Reserves
- Pèrdues i guanys (resultats pendents)
• Exigible a llarg termini
- Préstecs a llarg termini

Passiu circulant:
• Exigible a curt termini
- Proveïdors
- Efectes comercials a pagar
- Deutes c/t amb entitats financeres

Total Actiu = Total passiu

AAIM: amortització acumulada de l’immobilitzat material

El compte de resultats

L’estructura més habitual que presenta un compte de resultats comença anotant
tots els ingressos obtinguts per l’empresa, agrupats segons la seva procedència, i
a continuació relaciona totes les despeses suportades per l’empresa en el mateix
exercici econòmic agrupades també per conceptes.

De la diferència entre els ingressos i les despeses s’obté el benefici o pèrdua de
l’exercici econòmic.

El compte de resultats és un informe que ens indica els resultats de
l’empresa (benefici o pèrdues) en un exercici econòmic.

Com hem dit, el compte de resultats té com a finalitat informar del resultat de
l’empresa atès que compara els ingressos realitzats en un determinat període i les
mateixes despeses assignades a aquest mateix període.

Un dels objectius principals de tota empresa és maximitzar els seus beneficis. Les
empreses intentaran aconseguir aquest objectiu mitjançant la minimització dels
seus costos, és a dir, de les despeses associades a la producció dels béns o serveis
venuts en el mateix període.
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La importància que té el factor mà d’obra (despeses de personal, Seguretat Social)
en aquest bloc dels costos fa necessari considerar la repercussió que tenen en
aquesta partida els possibles accidents que puguin patir els treballadors.

Tanmateix, un accident pot representar també una interrupció més o menys
important en el procés productiu de l’empresa amb les consegüents repercussions
pel que fa a l’incompliment de terminis a servir comandes o simplement la
impossibilitat de servir-les i, en conseqüència, la pèrdua del client. La repercussió
en el nostre compte de resultats es traduirà, doncs, en menys ingressos per vendes
de productes, i per tant un efecte negatiu en els resultats de l’empresa.

Una estructura simplificada del compte de resultats pot ser la que es mostra en
la taula 4.3.

Taula 4.3. Estructura compte de resultats

Ingressos

Ingressos d’explotació:
• Vendes
• Subvencions

Ingressos financers:
• Interessos compte bancari
• Descomptes per pagaments immediats

Despeses

Despeses d’explotació:
• Compres de matèries primeres
• Compres de mercaderies
• Lloguers
• Reparacions
• Serveis professionals
• Assegurances
• Publicitat
• Transports
• Impostos
• Salaris
• Seguretat Social
• Amortització (local, maquinàries, vehicles...)

Despeses financeres:
• Interessos de préstecs
• Despeses descompte d’efectes
• Despeses per transferències

Resultats

Resultat d’explotació = ingressos d’explotació - despeses d’explotació

Resultat financer = ingressos financers - despeses financeres

Resultat ordinari = resultat d’explotació + resultat financer

Benefici social de les inversions en prevenció:

Arribats a aquest punt, podríem fer consideracions en relació amb el benefici
social que poden representar, per als treballadors de l’empresa, les inversions en
prevenció; però encara són més difícils de poder quantificar i, per tant, més difícils
d’argumentar quant a resultats.

Aquests exemples utilitzats ens han de servir per intentar visualitzar les conse-
qüències que, en l’àmbit empresarial, pot generar qualsevol accident/incident que
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Cost d’oportunitat

En economia, el cost
d’oportunitat és la quantitat

d’altres béns o serveis als quals
s’ha renunciat per poder

aconseguir l’escollit.

Historia del control total de
pèrdues

El control total de pèrdues es va
iniciar com a model l’any 1969.

El va desenvolupar
l’International Loss Control
Institute (ILCI) de Geòrgia

(EUA) l’any 1974, i el va
introduir a Espanya l’Associació

per a la Prevenció d’Accidents
(APA) a partir de 1975.

es pugui produir, per petit que sigui. A més, les possibles inversions en prevenció
que pugui haver de decidir l’empresari se solen fer sota un criteri de rendibilitat.
Per tant, s’ha d’establir algun mecanisme per poder valorar els efectes d’aquestes
inversions, per poder comparar la repercussió que tindran aquestes inversions en
el compte de resultats de l’empresa.

Els costos

En termes econòmics, el cost dels factors productius és el preu que s’ha pagat
en el mercat en el moment actual. Comptablement, no es tenen en compte els
costos d’oportunitat. La comptabilitat recull fets concrets que es poden justificar
documentalment, per exemple amb factures, contractes...

Quan parlem de costos a curt termini, fem referència a dos tipus de factors:

• Els costos variables: la seva quantitat variarà en funció del volum de
producció que es vol aconseguir.

• Els costos fixos: la seva quantitat no es pot variar sense modificacions
importants. Fan referència a l’estructura productiva de l’empresa, per
exemple, maquinària, edificis, instal·lacions... Els imports suportats per
l’empresa són independents dels volums de producció reals realitzats.

Exemples de cost fix i cost variable

Cost fix: una empresa ha signat un contracte de lloguer d’un local comercial que comença
el mes de maig, però per problemàtiques diverses no pot iniciar la seva activitat fins al mes
de setembre. El cost de pagar el lloguer és fix, perquè independentment de la utilització
que en faci, estigui tancat o iniciï la seva activitat, ha de fer front al pagament d’aquest
lloguer. La despesa, el pagament del lloguer, s’ha de realitzar.

Cost variable: si fabriquem un producte qualsevol, la quantitat de matèria primera que es
necessitarà estarà en funció del nombre d’unitats finals que vulguem fabricar.

Quan parlem de costos totals (CT ), fem referència a la suma dels costos fixos (CF)
més els costos variables (CV ):

CT = CF + CV

4.5.2 Models tradicionals de control

Existeix la necessitat de dur a terme un control de tots els costos que es poden
generar com a conseqüència d’un accident/incident, per la repercussió que poden
tenir en la gestió de l’empresa i la seva supervivència atesa la creixent competiti-
vitat dels mercats. Així, distingirem entre dos models bàsics: el control total de
pèrdues i el model Du Pont.
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Origen del model Du Pont

El model Du Pont va sorgir com
a mètode de gestió de la pràctica,
i a partir d’aquesta es va
confeccionar el cos
metodològic-teòric, que recull
elements de la teoria de
l’excel·lència. Aquest model
primer es va homogeneïtzar en
totes les fàbriques i després es va
transformar en un producte
servei que s’oferia mitjançant la
seva consultoria, DuPont de
Nemours, Safety and
Environmental Management
Services (SEMS).

El control total de pèrdues és un conjunt d’eines de gestió per a la gerència.
El seu principi fonamental és que la gestió preventiva ha de prioritzar el
control sobre les causes últimes dels danys o causes bàsiques i no s’ha de
prioritzar l’actuació sobre els resultats, els efectes generats o les causes
immediates.

La funció estratègica d’aquest mètode es basa a intentar englobar totes les pèrdues,
per tots els conceptes, que es produeixen en una organització.

S’inclou la prevenció d’accidents en la seva totalitat com un tipus de pèrdua
específica, i es controlen, no només les lesions i malalties professionals, sinó
també els danys a les màquines i instal·lacions, els materials, els danys al medi
ambient, la seguretat del producte...

L’excessiva complexitat administrativa és el que dificulta la seva implantació
en empreses de poca estructura organitzativa. Es tracta d’utilitzar a l’empresa
metodologies que permetin minimitzar els riscos mitjançant unes accions dutes a
terme des de l’estructura de gestió de l’organització en el sentit més ampli.

El principi fonamental del model Du Pont és que tot accident es pot prevenir;
si hi ha cap accident és que s’ha produït un error en la gestió. El resultat
d’aquest plantejament porta al fet que no es vendrà cap producte de la
companyia que no es pugui fabricar, utilitzar ni eliminar de manera segura:
en definitiva, el seu principi diu “si no ho podem fer de manera segura, no
ho fem”.

Per al personal de l’organització, la seguretat es converteix en el principi rector de
totes les decisions. En tots els centres de l’organització es fan reunions regulars
sobre la prevenció de riscos.

Els deu punts en els quals es basa el model Du Pont són els següents:

1. Es poden prevenir tots els accidents i totes les malalties professionals.

2. La direcció de l’empresa és directament responsable de la prevenció de les
lesions i malalties professionals.

3. La seguretat és una condició intrínseca lligada al treball; cada treballador
ha d’assumir la seva responsabilitat de treballar amb seguretat.

4. La formació i l’aprenentatge constitueixen un element essencial per a
l’existència de llocs de treball segurs.

5. A l’empresa s’han de realitzar auditories de seguretat.

6. S’han de corregir amb urgència totes les deficiències observades, sia mit-
jançant la modificació d’equips i instal·lacions, amb el canvi de mètodes
de treball, o amb la formació dels treballadors, impulsant comportaments
segurs.

7. És essencial investigar totes les operacions insegures i tots els incidents
capaços de produir lesions importants.
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Recordeu que per poder
comptabilitzar un concepte
cal un suport documental.

8. La seguretat fora del treball és tan important com la seguretat en el treball.

9. L’ordre i la neteja són fonamentals.

10. Les persones són instruments clau per a l’èxit de tot programa de seguretat
i higiene en el treball: les actuacions de la direcció han de ser complemen-
tades pels suggeriments dels treballadors.

4.5.3 Tipus i identificació dels costos

La relació del tipus de costos que es poden identificar en un accident dependrà
de cada situació. Cada accident concret tindrà les seves pròpies característiques.
Així, algun dels tipus de costos que enumerarem a continuació podrà ser més o
menys rellevant:

• Pèrdues productives

• Pèrdues per danys en treballadors

• Costos socials i legals

• Repercussió en el mercat

• Equips i materials

Els costos socials i legals fan referència al pagament de quotes a la Seguretat
Social i altres entitats asseguradores o de previsió social que pot tenir contractada
l’empresa. En aquest bloc també es poden incloure aquells complements que
es puguin haver pactat en els convenis col·lectius: part proporcional de pagues
extraordinàries, compensació de retribucions per dies de baixa, salaris de la
persona substituta...

Els recàrrecs per manca de condicions de seguretat i pagaments a advocats o
gestors també formen part, juntament amb les sancions per infraccions legals i
reglamentàries en la matèria, dels costos des d’un punt de vista legal.

A l’hora de classificar els costos, podem diferenciar entre costos directes i costos
indirectes o ocults (figura 4.14). Els costos indirectes (ocults) que s’originen pels
accidents de treball són, per definició, aquells que no es manifesten de manera
evident i que, per tant, no es comptabilitzen.

Figura 4.14. Classificació dels costos
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Exemples de costos ocults

Exemples de costos ocults per al
treballador accidentat poden ser:
el de deixar de rebre el salari en
estar de baixa, el suport i temps
de dedicació per part de la
família...

Formularis per al registre i
quantificació

En les NTP 273 i NTP 540
s’estableixen formularis que
permetran el registre i
quantificació dels diferents
costos directes.

Els costos totals dels accidents són la suma dels costos directes i dels costos
indirectes o ocults.

Costos directes

Els costos directes són aquells que l’empresa coneix o pot conèixer amb un
mínim d’esforç, perquè són quantitats que es produeixen com a conseqüència
de l’accident/incident. No té excessiva dificultat tècnica el fet de saber el volum
d’aquests costos directes, ja que només s’han d’identificar i sumar.

Els costos directes es classifiquen en costos variables, que estan en funció del
nivell d’accidentalitat, i els costos fixos, que no estan en funció del nombre
d’accidents/incidents. Igualment, podem subdividir aquests costos fixos en:
costos fixos obligatoris i costos fixos opcionals o voluntaris.

Certes despeses, com per exemple les despeses de renovació de la farmaciola
per caducitat, seran costos directes fixos per a l’empresa, encara que no hi hagi
cap accident/incident. El principal cost directe, no obstant això, és el de les
assegurances.

El problema apareix quan s’ha de quantificar l’import dels costos indirectes o
ocults. Aquests costos són assumits per l’empresari quasi de manera inconscient,
són costos que afecten l’activitat empresarial però que no es comptabilitzen perquè
no tenen un suport documental.

Quantificació difícil del cost ocult

Analitzem una situació de cost ocult en un accident on quedi afectat lleument un treballador.
El temps de treball pagat als companys però perdut per la interrupció del treball en anar a
ajudar-lo difícilment es comptabilitzarà, però, no obstant això, representa una pèrdua per a
l’empresa: és un exemple de cost ocult.

Costos indirectes (i els mètodes per descobrir-los)

Per quantificar el volum dels costos ocults que suporten les empreses (és a dir,
aquells que no es manifesten de manera evident i no estan comptabilitzats) s’han
desenvolupat diferents mètodes. Es poden agrupar en dos tipus principals: els
estimatius i els puntuals:

• La utilització dels mètodes puntuals consisteix a calcular tots els costos
associats a aquell accident. Aquesta valoració la farà l’empresa després de
l’accident/incident i després de fer la corresponent investigació.

• Els mètodes estimatius intenten trobar una fórmula que permeti calcular
els costos ocults sense haver de realitzar un estudi exhaustiu de les circums-
tàncies i conseqüències d’aquell accident/incident, utilitzant només dades
que siguin fàcils d’aconseguir.
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Ambdós mètodes tenen en compte només el cost ocult que representa l’accident/in-
cident per a l’empresa, però no els costos ocults que representen per al treballador
perjudicat el fet d’haver patit aquest accident.

Mètodes puntuals:

Una empresa que vulgui saber l’import d’aquests costos ocults haurà de realitzar
un càlcul detallat de cada accident/incident, fins a arribar amb el temps a desen-
volupar un paràmetre propi, és a dir, arribar a desenvolupar un mètode indirecte
per calcular els costos. Cada accident genera els seus propis costos indirectes i
aquests són, per tant, variables, però realitzant l’anàlisi de molts accidents s’arriba
a considerar un seguit de variables que apareixen en major o menor mesura. Entre
aquestes variables, tenim:

1. Els costos salarials. Es tindran en compte aquells que fan referència al
temps de treball efectivament pagat però no treballat, tant pel treballador
accidentat com pels companys, caps..., com a conseqüència de l’accident.

2. Els costos de les màquines i producció. Considerem en aquest apartat les
pèrdues de matèries primeres, productes en curs de fabricació, productes
acabats, neteja de les màquines i instal·lacions sempre que no hi hagi
assegurança. Si l’empresa té contractada una assegurança, l’import de les
primes pagades és un cost directe i visible, té la seva justificació documental,
però si com a conseqüència de l’accident es produeix un increment de
les primes que ha de satisfer a l’asseguradora, la diferència s’hauria de
comptabilitzar en aquest apartat.

3. Els costos d’administració. En aquest bloc s’inclouen els costos de
gestió del personal encarregat de realitzar la investigació de l’accident,
l’elaboració dels corresponents informes, prendre les declaracions... Els
comandaments intermedis poden haver de reorganitzar la producció, con-
tractar nou personal i formar-lo o recol·locar algun treballador d’un altre
departament, que també implicarà facilitar-li una certa formació. Es pot
donar el cas que s’hagi de destinar personal de l’empresa per parlar, declarar
les circumstàncies de l’accident amb autoritats externes, inspecció, o bé
amb companyies d’assegurances. Tot això implica temps destinat a unes
activitats que no són les habituals del lloc de treball. També el temps de
treball del personal mèdic s’ha d’adaptar en funció del nombre d’accidents
que pateix l’empresa i, per tant, representa un cost indirecte.

4. Pèrdues de producció. És constatable que després d’un accident i en el
supòsit d’haver de substituir el treballador accidentat per un de nou, li cal
un període d’aprenentatge que implicarà per a l’empresa una reducció en la
productivitat. Quan el treballador accidentat es reincorpora al lloc de treball
també li caldrà un període d’adaptació, que té també com a conseqüència
una productivitat més baixa. En relació amb els companys de l’accidentat,
després d’un accident augmenta la sensació d’inseguretat, que es tradueix
també en menys producció. En alguns casos, per equilibrar la producció i
els compromisos, caldrà realitzar hores extraordinàries que en principi no
estaven previstes.
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5. Altres costos no coberts per les assegurances. Aquests tipus de costos són
materials de primers auxilis, transport (ambulància o taxi), increments de
tarifes d’assegurances, costos per judicis, honoraris d’experts per preparar
els judicis i beneficis socials a què poden tenir dret les víctimes durant les
baixes.

6. Clima social de l’empresa i empitjorament de les relacions laborals.
En funció del tipus d’accident que s’hagi produït, pot repercutir en més
demandes salarials, reivindicacions sindicals, vagues i sobretot més baixa
motivació per part dels treballadors, que afecta evidentment el rendiment
del personal de l’empresa.

7. Costos comercials. En aquest bloc es poden incloure les penalitzacions per
incompliment dels terminis de lliurament dels productes i eventuals pèrdues
de clients com a conseqüència del deteriorament de la imatge de l’empresa
en el mercat.

Per poder valorar correctament tots aquests factors, l’empresa ha de generar un
sistema de control intern que faciliti l’obtenció d’informació. Algunes variables
com, per exemple, quantificar les hores de treball perdudes pels companys de
l’accidentat, són molt difícils de valorar, i per això es proposen en diferents
mètodes estimacions per defecte sobre la base d’uns mínims (NTP 472, Gil Fisa,
1991).

Mètodes estimatius:

Des dels anys trenta s’han estat realitzant esforços per saber l’impacte dels
accidents laborals. H. W. Heinrich va ser el precursor d’aquests estudis i va establir
la relació que hi havia entre un tipus de costos que va anomenar directes (perquè
eren fàcils d’identificar) i uns altres tipus de costos anomenats indirectes -que són
els que l’empresari moltes vegades no té en compte.

L’estudi de diferents casos va permetre a H.W.Heinrich establir una relació
lineal entre els dos tipus de costos. Va proposar la següent fórmula per
calcular els costos indirectes (Ci) sobre la base dels costos directes (Cd):

Ci = b · Cd

A proposta de l’autor, la constant b variarà en funció de l’empresa o sector al qual
pertanyi, atès que és el resultat de l’observació empírica detallada. Per tant, no
ens trobem davant d’un paràmetre universal (ni per sectors, ni per èpoques, ni per
països). Una vegada tenim aquest paràmetre, es poden estimar els costos totals
dels accidents sense necessitat de fer una anàlisi molt detallada de cada cas.

A partir de l’estudi de casos, H. W. Heinrich va calcular per a la indústria
americana els costos indirectes que es podien estimar en quatre vegades els
costos directes:

Ci = 4 · Cd
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Valors del paràmetre ’b’ en
altres indústries

Altres autors han estudiat el
valor del paràmetre b per a

diverses indústries i sectors, i
han proposat valors diferents

entre el 0,5 fins al 54. Per
exemple, en el sector de la
construcció Hinze (1991)

proposa una relació de 20 a 1.

D’aquesta manera, els costos totals (Ct) dels accidents es calculen en cinc vegades
els costos directes.

La següent fórmula expressa els costos totals com una suma dels costos
directes més els costos indirectes:

Ct = Cd + Ci = Cd + 4 · Cd = 5 · Cd

La principal revisió metodològica del plantejament fet per Heinrich la va fer
Simonds als anys cinquanta. Aquest autor va classificar els accidents en quatre
graus de severitat i va observar que per cada nivell de severitat hi ha una proporció
diferent de costos assegurats en relació amb els costos que no estan assegurats. Va
proposar quatre situacions pel que fa als accidents:

• Accident amb baixa.

• Accident sense baixa però amb assistència mèdica.

• Accident sense baixa i sense assistència mèdica.

• Accident sense lesions que podia haver causat danys.

Per a cada tipus de severitat, el multiplicador que s’havia d’aplicar seria
diferent.

Ct = Ca + Cfna + Cna

on Ct és el cost total, Cta són els costos assegurats, Cfna són els costos fixos
no assegurats i Cna són els costos no assegurats.

Per a cada tipus d’accident s’obté un cost mitjà, agafant com a base una mostra
representativa dels accidents i de l’estudi dels costos assegurats i no assegurats.

Finalment, obtenim la fórmula del cost total:
Ct = Ca + Cfna +

∑
ni · ai

on ni és el nombre d’accidents de cada tipus i ai és el cost mitjà no assegurat
de cada tipus.

Els mètodes utilitzats per Heinrich i Simonds són mètodes estimatius que a més
tenen l’inconvenient que s’ha de considerar en quin moment es van definir i del
context nacional i institucional en el qual es van calcular. L’entorn institucional és
una variable central a l’hora de calcular els costos per a l’empresa, atès que a tots
els països no es produeix la mateixa externalització de costos o la mateixa manera
de registrar els accidents.

Però una empresa que vulgui saber quin cost tenen els accidents també ha de
considerar que darrere de cada accident mortal hi ha un seguit d’accidents amb
lesions i darrere d’aquests una sèrie d’accidents sense lesions i també incidents.
Diferents teòrics han parlat d’aquesta evident relació. Tant la piràmide de Pearson,
com la de Bird o la de Heinrich posen en evidència que abans que passi un accident
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és probable que es produeixin situacions que ens avisin que hem de millorar alguna
cosa per evitar aquests accidents.

L’objectiu de les actuacions en matèria de prevenció de riscos ens ha de fer vetllar
per la salut dels treballadors; per tant, els incidents, siguin del tipus que siguin,
s’han d’investigar per corregir aquelles situacions de risc que poden portar a
l’accident laboral.

4.5.4 Formulari per calcular els costos dels accidents

Quan es fa la valoració dels costos no es comptabilitzen totes les despeses que
es generen com a conseqüència d’un accident ni es recullen la totalitat dels
costos reals que s’han produït; bàsicament per la dificultat que hi ha a poder-los
quantificar, amb la consegüent repercussió que té en els resultats de l’empresa.

Els principals elements que cal considerar per poder quantificar els factors són:

1. Costos de personal: hores perdudes pel treballador accidentat, hores
perdudes pels companys, hores perdudes pels comandaments intermedis...

2. Costos en béns materials: siguin del tipus que siguin, en edificis, ins-
tal·lacions, maquinàries, eines, matèries primeres, productes en curs de
fabricació...

3. Costos legals: derivats de la responsabilitat administrativa, civil i en
matèria de seguretat social principalment.

4. Altres costos: transport de l’accidentat, temps perdut per atendre l’acciden-
tat...

A partir dels criteris enunciats anteriorment, l’Institut navarrès de Salut Laboral ha
confeccionat un formulari que permet analitzar i calcular els costos derivats d’un
accident. En la figura 4.15 podeu veure un exemple d’aquest qüestionari, però
hem de tenir en compte que n’hi ha altres models. En funció de la seva estructura,
cada empresa pot generar el seu model per quantificar els efectes econòmics que
li representa el fet de produir-se un accident.
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Conveni col·lectiu

Un conveni col·lectiu és un acord
subscrit entre un o més

empresaris, d’una banda, i una o
més agrupacions de treballadors,

de l’altra, per fixar les normes
que han de regular les condicions

de treball en un àmbit
determinat, com també els drets i

obligacions de les parts.

Figura 4.15. Model per quantificar els costos d’un accident

Per emplenar correctament aquest qüestionari, cal tenir en compte alguns factors,
com els que s’exposen a continuació:
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1. Apartat costos de personal:

(a) Hores perdudes per l’accidentat. En el cost per hora s’haurà de tenir
en compte el salari brut anual segons la categoria o grup professional
a què pertanyi el treballador. S’haurà de buscar aquesta informació en
el conveni col·lectiu de l’empresa, o acords pactats en el seu contracte
de treball. En el conveni col·lectiu també trobaren les hores anuals
treballades. Aquest cost horari ha d’incloure també la quantitat que
ha de pagar l’empresa a la Seguretat Social per aquest treballador, que
es calcularà de la manera següent:

Cost horari =
Salari brut anual + Seguretat Social anual

Hores anuals treballades

(b) Hores perdudes pels companys i pels comandaments. El càlcul del
cost per hora es farà considerant els mateixos conceptes que per al
treballador accidentat.

(c) Millores voluntàries per incapacitat temporal. Quan es produeix
un accident laboral, les quantitat pagades per les entitats gestores
o col·laboradores de la Seguretat Social representen el 75% de la
base reguladora. Per conveni col·lectiu es pot pactar que l’empresa
complementi aquesta quantitat fins al 100%; per tant, en aquest apartat
s’inclou el 25% de diferència. I aquest import/dia es calcula de la
manera següent: \\

Import = Dies de baixa per IT · Import diari de la millora

(d) Cotització a la Seguretat Social (empresa). S’ha de continuar
cotitzant a la Seguretat Social pel treballador incapacitat des del dia
en què es va produir l’accident; aquesta cotització va a càrrec de
l’empresa.

2. Apartat cost dels danys materials:

(a) Edificis i instal·lacions:
• Pel servei intern.Es tindrà en compte també el temps dedicat

pel servei intern, calculant el cost horari exactament igual que
per al treballador accidentat, és a dir, tenir en compte el salari
brut anual en funció del grup de cotització consultant el conveni
col·lectiu més la Seguretat Social, dividit tot per les hores anuals
treballades.

• Materials. La valoració es farà segons les factures. No es tenen
en compte si hi ha una assegurança que se’n fa càrrec.

• Reparacions serveis externs. S’ha de justificar l’import amb la
factura.

(b) Maquinària, eines i equips de treball. Tractament semblant al donat
en edificis i instal·lacions.

(c) Matèries primeres, productes acabats, o semielaborats. El cost
unitari el definirà l’empresa segons el seu sistema de valoració o càlcul
de costos que realitzi.
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(d) Pèrdues de producció. Es calcularan els beneficis esperats i no
obtinguts; són ingressos perduts per l’empresa.

(e) Aturada de les màquines. L’empresa, en funció del seu sistema
de valoració, assignarà l’import que representa aturar les màquines.
Normalment es té en compte si l’aturada és total o parcial...

(f) Maquinària, eines i equips de treball. S’inclou el cost econòmic que
té per a l’empresa el fet d’aconseguir el mateix nivell de producció.

• Hores extraordinàries. Es calcularà així: nre. hores cost horari.
• Contractació del substitut. Es calcularà així: salaris pagats +

despeses de selecció de personal + despeses de formació del
substitut.

• Contractació i subcontractació d’obres i serveis. L’import corres-
ponent a les factures realment pagades.

3. Altres costos:

(a) Responsabilitat administrativa, import de les sancions. Poden
ser sancions administratives, paralitzacions del treball, suspensió o
tancament del centre de treball, restriccions per contractar amb l’ad-
ministració.

(b) Responsabilitat en matèria de Seguretat Social. Recàrrecs de
prestacions, augments o disminucions de les quotes de cotització per
accidents de treball i malalties professionals.

(c) Responsabilitat civil, indemnitzacions. Responsabilitat civil deriva-
da del delicte, responsabilitat civil contractual o extracontractual.

(d) Altres costos. Desplaçaments i trasllat de l’accidentat, despeses
d’ambulància, taxis, despeses del material sanitari, despeses de neteja,
pèrdues d’imatge i de mercat, penalitzacions en servir les comandes,
pèrdues d’energia com a conseqüència de l’accident, honoraris dels
advocats...

4.5.5 Gestió econòmica de la seguretat. Problemes de visualització

Com podem argumentar una inversió en seguretat? Quines barreres o objeccions
podem trobar? El fet d’intentar promocionar les inversions en prevenció de riscos,
per millorar els resultats econòmics de l’empresa, resulta difícil d’aplicar i, de fet,
on més s’apliquen aquests arguments és en empreses que tinguin riscos d’accidents
importants. És a dir, que la repercussió d’un accident pot generar increments de les
quotes que l’empresa paga per assegurances industrials: com més accidentalitat,
major quota a pagar.

La pràctica actual de gestió empresarial indica que, encara que es visualitzin
clarament l’origen, tant dels costos indirectes com dels directes, la resposta
empresarial no és necessàriament invertir més en prevenció.
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’Outsourcing’ i
’Worldsourcing’

L’outsourcing consisteix a
adquirir a altres empreses els
productes finals, semielaborats o
serveis que formen part de
l’activitat principal de l’empresa.
Mentre que el worldsourcing és
una actuació semblant a
l’outsourcing, però on la
possibilitat d’adquisició de
productes o serveis s’obre al
mercat mundial.

Per visualitzar una
aplicació pràctica dels
aspectes econòmics de la
PRL, consulteu la NTP
472 de l’INSST.

La visualització de l’origen dels costos pot aportar arguments per decidir altre
tipus d’accions: per exemple, la supressió d’un determinat departament o procés
productiu de l’empresa que sigui l’origen dels costos per accidents i malalties
professionals. Això podria arribar a justificar una desconcentració productiva o
outsourcing i fins i tot el worldsourcing, situació que actualment s’està donant en
certs sectors productius.

Perquè les empreses visualitzin les quantitats invertides o pressupostades en inver-
sions de seguretat, només cal sumar les partides que formaran aquestes inversions.
O, dit d’una altra manera, només cal sumar les quantitats que es destinaran
a inversions de seguretat. Ara bé, s’ha d’entendre que aquestes inversions en
seguretat han de tenir un efecte positiu en altres aspectes de l’activitat normal de
l’empresa (més productivitat, millor imatge de l’empresa) que en definitiva poden
portar a guanyar més mercat, i això només es pot fer amb un esforç important per
arribar a comptabilitzar tots els costos que genera l’accident, incident o malaltia
professional.

Els costos de la inversió es poden arribar a compensar amb els beneficis
futurs d’aquesta inversió, cosa que podem calcular amb aquest fórmula:
Costos de seguretat = costos de la prevenció + costos derivats dels accidents
- beneficis aportats en productivitat derivats de les inversions.

Hi ha altres motius per fer una inversió en seguretat:

• Qualitat: per a aquelles organitzacions que estiguin aplicant mètodes de
gestió basats en la qualitat total i, per tant, hagin assumit que la qualitat és
rendible, aquesta qualitat es reflecteix també en la satisfacció de les persones
treballadores. La salut i la seguretat són elements que cal considerar i, per
tant, les inversions en seguretat estan justificades.

• Cultura d’empresa: una empresa pot tenir com un dels seus valors el
treball segur, i es pot marcar com a objectiu una reducció dels seus índexs
d’accidentalitat o reduir l’absentisme; per tant, no visualitzarà les inversions
realitzades en seguretat com una càrrega sinó com un benefici.

A més, està comprovat que el reforç positiu que suposa desenvolupar una autèntica
cultura preventiva a l’empresa sustentada en una bona inversió econòmica que
reconegui la feina ben realitzada és una potent eina de motivació per al personal i
sentiment de pertinença a l’organització.
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Introducció

Aquesta unitat tracta sobre els elements essencials per fomentar la cultura pre-
ventiva a l’empresa: la comunicació, la informació –sobretot, les campanyes
publicitàries– i la formació.

És indispensable que dins l’empresa hi hagi una comunicació fluida entre totes
les persones treballadores; d’aquesta manera se’ls pot facilitar la informació
necessària per poder desenvolupar les seves activitats laborals, tenint present en
tot moment les mesures de seguretat i salut necessàries.

El sistema d’informació establert per l’empresa, les campanyes de prevenció que
porti a terme, juntament amb la implantació d’un pla de comunicació i formació
en matèria de salut laboral permeten definir, implantar, seguir i avaluar l’eficiència
dels plans de prevenció.

En el primer apartat de la unitat, “La comunicació a l’àmbit laboral”, analit-
zarem d’una banda diferents models teòrics sobre la comunicació i, de l’altra,
estudiarem en detall el seu procés de desenvolupament i els elements que la
configuren. També treballarem les etapes de la comunicació i en distingirem els
tipus existents i les xarxes comunicatives que es creen; sense oblidar-nos de quines
són les barreres que poden sorgir en la comunicació. Per finalitzar, farem èmfasi
en alguns dels requisits clau per millorar la comunicació de manera eficient, tant
en l’àmbit interpersonal com individual durant les presentacions en públic, com
en general, a l’empresa.

En el segon apartat, “El pla de comunicació”, estudiarem com les empreses
i organitzacions implanten diverses accions comunicatives com a estratègia de
gestió i com té lloc el procés informatiu a l’empresa. Dins d’aquest procés
dedicarem un apartat especial a les campanyes de prevenció que hi ha d’haver
en tota organització per aconseguir consolidar-hi la cultura preventiva.

En el tercer i últim apartat, “La formació en prevenció de riscos laborals”,
destacarem la importància que té la prevenció de riscos laborals dins la normativa
i la seva integració a l’empresa. Per fer-ho analitzarem el procés de formació a
l’empresa fent especial èmfasi en la seva avaluació. A més, com que les persones
treballadores són, en general, adultes, també ens centrarem en les característiques
d’aquest aprenentatge i en l’ús de les noves tecnologies en aquesta formació que
possibiliten noves metodologies d’aprenentatge.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys i companyes o
la persona responsable de la docència de l’aula.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Definir els procediments per atendre propostes del personal de l’empresa
en relació amb la millora de la prevenció i les condicions de treball,
que fomentin la participació i la iniciativa, a partir de la recollida i el
reconeixement de suggeriments i el seguiment de les propostes.

2. Identificar les necessitats de promoció de la prevenció i de formació i
entrenament del personal de l’empresa en matèria de seguretat i prevenció
de riscos, segons les necessitats detectades en els processos de treball, les
persones que hi intervenen i les dades sobre salut laboral a l’empresa.

3. Interpretar les metodologies, els materials, els recursos, les activitats i la
finalitat de les campanyes preventives i les activitats formatives i d’entrena-
ment a partir de la informació tècnica.

4. Determinar els objectius, continguts i actuacions específics de les campa-
nyes preventives i les activitats formatives i d’entrenament, que fomentin la
cultura preventiva, segons els sistemes, mesures, materials, equips i proces-
sos sobre els quals cal desenvolupar la campanya o l’activitat formativa.

5. Seleccionar el tipus de campanya o d’activitat formativa, la metodologia, els
materials i els recursos propis o aliens que cal utilitzar, segons els objectius,
els continguts i les actuacions que cal desenvolupar.

6. Programar les campanyes i les activitats formatives i d’entrenament, segons
el tipus d’activitat, a partir dels objectius, continguts, metodologia i recursos
disponibles.

7. Aplicar processos bàsics de promoció, informació i formació en prevenció
de riscos laborals, segons objectius de comportament segurs, a partir de
campanyes i activitats de formació i entrenament.
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Laswell (politòleg), integrant
de la Universitat de Chicago.
La seva principal obra
d’estudi són les Tècniques
de propaganda (1927).

Escola de Palo Alto
(Califòrnia)

L’escola de Palo Alto (amb un
nom de ressonància hispànica) és
famosa a tot el món. Les seves
aportacions a la investigació
psicològica interessen una
variada gamma de professionals:
l’especialista en comunicació
troba suggeridores orientacions
en els treballs innovadors de
Gregory Bateson, sistematitzats i
perllongats per Paul Watzlawick.

1. La comunicació a l’àmbit laboral

És impensable analitzar la relació entre els conceptes organització i comunicació
i afirmar que no existeix un profund nexe entre ells, ja que no és concebible una
organització sense comunicació.

La comunicació és la manera en què les persones es relacionen entre si i conjuguen
els seus esforços. Per tant, podem conceptualitzar l’organització, entesa com a
grup humà, com un sistema obert dotat d’una formació social complexa, en la qual
es distingeixen les dimensions que la componen. Es tracta, per tant, d’un sistema
de rols en el qual existeix coordinació comunicativa i xarxes de comunicació entre
els diferents grups funcionals.

La comunicació és una activitat essencial de l’ésser humà; per tant, és
de vital importància que aquesta interacció comunicacional sigui el més
efectiva possible.

1.1 La comunicació des dels diferents models teòrics

Podem abordar la comunicació des de dues perspectives diferents. La primera
seria des d’un model lineal, on l’emissor emet un missatge i el receptor el rep.
Aquests van ser els primers intents d’estudiar el procés de comunicació i en
aquest procés es van utilitzar models rectilinis en els quals es consideraven una
sèrie de conceptes encadenats en una sola direcció i sentit. Autors com Laswell,
Shannon i Weaver, entre d’altres, van formular que la comunicació és un procés
de transmissió d’informació des d’un emissor fins a un receptor. La informació és
el contingut del missatge enviat.

Aquest model lineal està pensat des d’una perspectiva tècnica de la comunicació.
Quan aquest sistema es traspassa a les persones, se’n manifesten les mancances
comunicatives, ja que és imprescindible la retroalimentació, que és el contingut
essencial perquè es produeixi la comunicació.

Com a resposta a les teories del model lineal desenvolupades per aquests autors,
apareixen el que es denomina la nova comunicació, que suposa abordar la
comunicació des de la interpretació i la resposta per part del receptor quan rep
el missatge. Aquesta concepció va ser estudiada pels autors més representatius
de l’escola de Palo Alto com Gregory Bateson, Paul Watzlawick i Don Jackson.
Les propostes d’aquests autors van confluir en una visió interdisciplinària de la
comunicació, la qual cosa queda demostrat en la seva voluntat d’elaborar una
teoria general de la comunicació humana que pogués ser aplicada en diferents
contextos, incloent-hi la comunicació a les organitzacions.
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El mot comunicació prové
del terme llatí

communnicare, que vol dir
‘compartir’.

Aquests nous fonaments teòrics s’estableixen de manera molt clara en els denomi-
nats axiomes de la comunicació (Watzlawick, Jacskon i Beavin, 1971). En l’obra
Teoria de la Comunicació Humana, aquests autors estableixen els següents punts
de partida per a l’abordatge de la comunicació:

• És impossible no comunicar, perquè en un sistema donat, tot comportament
d’un membre té un valor de missatge per als altres.

• En tota comunicació es pot distingir entre aspectes de contingut o semàntics
i aspectes relacionals entre emissors i receptors. Segons l’autor Paul
Watzlawick, l’aspecte de relació (és a dir, el nivell emocional del missatge)
és el més important dels dos.

• La definició d’una interacció està sempre condicionada per la puntuació
de les seqüències de comunicació entre els participants. És a dir, cada
comunicació es desenvolupa en fases i està sotmesa a una classificació que
ens donarà una interpretació de la comunicació.

• Tota relació de comunicació és simètrica o complementària, segons si
es basa en la igualtat o en la diferència dels agents que hi participen,
respectivament.

La formulació d’aquests axiomes trenca la visió unidireccional o lineal de la
comunicació. Els axiomes marquen l’inici per comprendre que la comunicació
no és només qüestió d’accions i reaccions, sinó una mica més complex, que ha
d’estructurar-se a partir del concepte d’intercanvi.

“La comunicació com a sistema no es pot doncs concebre’s segons el model elemental de
l’acció i la reacció, per molt complex que sigui el seu enunciat. Mentre que sistema, cal
comprendre’l al nivell d’un intercanvi”.

Birdwhistell, 1959, pàg. 104.

Els axiomes de la comunicació confirmen el model relacional, que emmarca tota la
reflexió sobre els fenòmens comunicatius realitzada des de l’escola de Palo Alto.
L’objecte d’estudi en una situació comunicativa es basa no tant en les persones
que hi estan implicades, sinó en la relació que es produeix en aquest procés
comunicatiu.

1.2 El procés de la comunicació

La comunicació es compon de l’emissió d’una informació o missatge (per part
d’una persona emissora) i una reacció o resposta donada per qui rep aquesta
informació (persona receptora).

La comunicació és l’acció de compartir, de donar una part del que es té perquè
una altra persona o persones en gaudeixin. És a dir, la comunicació és allò que el
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receptor entén, mentre que la informació és només un conjunt organitzat de dades
processades que constitueixen un missatge.

La comunicació és un procés mitjançant el qual una persona envia un
missatge en codi, i un descodificador que escolta, analitza i després formula
una resposta.

El procés interactiu de la comunicació té com a objectiu específic produir una
resposta o comunicació de tornada o feedback, perquè davant qualsevol compor-
tament que tingui per objecte suscitar una resposta o comportament específic per
part d’una persona o grup determinat, podem determinar que ens trobem davant
un procés de comunicació (vegeu la figura 1.1).

Figura 1.1. El procés de comunicació i els seus elements

1.2.1 Elements del procés de comunicació

En tot procés de comunicació se solen distingir els següents elements (vegeu la
figura 1.2):

• Emissor/codificador és la persona que s’encarrega de posar en codi el
missatge i l’emet (verbal o no verbal). Pot ser una persona o un grup de
persones.

• Missatge, idees, propòsits i intencions que es volen transmetre, en un codi
o conjunt sistemàtic de signes.

• Canal. És el mitjà o conducte per on es transporta el missatge.

• Codi. És el conjunt organitzat de senyals arbitraris que formen el llenguatge
mitjançant el qual ens comuniquem.

• Receptor/descodificador. És la persona o persones que reben el missatge
i el descodifiquen, tradueixen les paraules idees o sentiments de l’emissor.

• Context. És la situació en la qual té lloc la comunicació.
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Canal en la comunicació
oral i en l’escrita

En la comunicació escrita el
canal amb el qual es transmet la

informació serà molt diferent del
que es fa servir en la

comunicació oral. En la
comunicació escrita, el canal

podria ser un tauler d’anuncis.
En la comunicació oral, el canal

podria ser la veu.

Codis

Per a la codificació, l’emissor
escollirà gràfics, símbols i

paraules per a la transmissió
d’aquesta informació.

• Soroll. És una barrera que constitueix un element pertorbador que interfe-
reix durant el procés de comunicació. Durant aquest procés, ha d’evitar-se
enviar un missatge en el moment de produir-se bullícia, una detonació o
un so estrident perquè, encara que ens esforcem a cridar, el missatge no
produirà la resposta apropiada.

• Retroalimentació. L’emissor ha de tenir constància que el receptor ha rebut
la informació que li ha estat emesa.

Figura 1.2. Elements de la comunicació

Actualment, des de la perspectiva de la neurocomunicació, s’afegeix un element
fonamental en aquesta llista tradicional d’elements de comunicació: l’atenció.
És ella qui pot garantir la recepció del missatge en captar i atreure el receptor.
Quan el receptor presta l’atenció deguda, l’interessa el contingut del missatge, vol
entendre’l i assimilar-lo per actuar en conseqüència.

1.2.2 Etapes del procés de comunicació

En el procés de comunicació podem distingir les següents etapes:

1. Configuració de la idea. En aquesta etapa l’emissor elaborarà la idea que
vol transmetre, per això ha de saber quin és l’objectiu que pretén amb la
transmissió del missatge, i sobretot tenir en compte a qui anirà dirigit el
missatge que pretén emetre.

2. Codificació. Una vegada que l’emissor té clar quin tipus de comunicació
pretén transmetre, triarà el codi més adequat i que s’adapti tant al missatge
com al receptor al qual vagi dirigida la informació.

3. Emissió del missatge. Una vegada s’ha elaborat el missatge, aquest haurà
de transmetre’s. L’emissor triarà el canal adequat per difondre’l i depenent
de que tipus d’interlocutor sigui el receptor, l’elecció tindrà una importància
significativa, ja que podrien originar-se barreres que n’impedissin la trans-
missió.
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4. Recepció. En aquesta fase del procés el receptor rep el missatge i el
descodifica.

5. Descodificació. És la interpretació que el receptor fa del missatge. Si
aquest procés coincideix amb la intenció de l’emissor, es pot afirmar que
la comunicació ha estat eficaç.

6. Retroalimentació o feedback. Aquest és l’últim procés de la comunicació,
i consisteix en la resposta que el receptor fa a l’emissor perquè aquest
comprovi que el seu missatge ha estat rebut i descodificat. En aquest procés
l’emissor es converteix en receptor i viceversa.

1.3 Tipus de comunicació

A les organitzacions es donen diferents nivells de comunicació, tant en les
seves relacions internes com externes, per la qual cosa podem diferenciar entre
comunicació interna i comunicació externa.

La comunicació interna és aquella que s’origina entre els diferents membres
de l’empresa, de qualsevol nivell jeràrquic, dintre de l’organització. És la
base de l’èxit de qualsevol companyia.

La comunicació interna persegueix que tots els membres de l’empresa sàpiguen
perquè fan el seu treball i, en conseqüència, perquè ho fan d’una manera determi-
nada.

En la comunicació externa hem de considerar l’organització com a
receptora i emissora d’informació, cosa que dóna lloc a un intercanvi entre
organitzacions i els seus entorns. L’activitat pròpia d’aquesta comunicació
és l’enviament d’informació de l’empresa al seu entorn, així com la recerca
d’informació per a la mateixa organització.

La comunicació externa és inevitable perquè una organització no està mai aïllada,
sinó que funciona en un camp organitzacional i ha de coordinar les seves activitats
amb altres entitats, altres empreses, institucions públiques, clients, proveïdors,
grups d’interès, etc.

1.3.1 Estructura de la comunicació (horitzontal i vertical)

La comunicació és la columna vertebral de l’organització i ens assenyala les línies
legítimes en els canals interns oficials que transporten els missatges que informen
els membres d’objectius, tasques, activitats, i problemes de l’empresa. Per tant, a
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Canals de comunicació
descendent

Els canals de comunicació més
utilitzats en la comunicació

descendent solen ser les cartes,
reunions, telèfon, correus

electrònics, manuals, guies, etc.

l’estructura organitzacional podem distingir entre la comunicació horitzontal i la
comunicació vertical (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Diferents tipus de comunicació interna

La comunicació horitzontal es dóna entre persones de la mateixa categoria,
per la qual cosa en aquest tipus de comunicació hi ha un procés d’intercanvi
d’igual a igual. Les organitzacions han de tenir present aquest tipus de
comunicació entre persones d’un mateix nivell jeràrquic, ja que així s’evita
la rivalitat i es fomenta la col·laboració.

Una bona entesa en aquest nivell permet el funcionament d’equips de treball
eficaços. Un estil de direcció participatiu és un factor d’estímul per a aquest
tipus de comunicació, ja que afavoreix la coordinació de diferents activitats i el
coneixement dels projectes que es desenvolupen, genera un bon clima laboral i
facilita la dissolució de remors.

En la comunicació vertical podem distingir entre comunicació descendent i
comunicació ascendent (vegeu la figura 1.4).

Figura 1.4. Direcció en la comunicació

La comunicació descendent tendeix a ser considerada la forma natural de comu-
nicació, fonamentalment pel caràcter piramidal de les organitzacions.
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La comunicació ascendent
promou...

... la participació i l’aportació
d’idees. Genera un acostament
cap als directius, el que crea
condicions perquè les decisions
siguin millor compreses per les
persones de la base.

La comunicació descendent és la informació que circula de nivells
jeràrquics més elevats a nivells inferiors. És considerada com la més
important en el sistema d’informació de les organitzacions. Aquest tipus
de comunicació permet mantenir informats els membres d’una organització
de tots aquells aspectes necessaris per a un bon funcionament. Proporciona
a les persones informació sobre el que han de fer, el com i què s’espera d’ells.

En la comunicació descendent es transmet informació de diversos tipus; per
exemple:

• Ordres sobre les tasques.

• Explicacions del perquè es pren una determinada decisió.

• Informació sobre procediments.

• Instruccions que emanen d’un cap i que indiquen la manera d’executar-les.

La comunicació ascendent permet als nivells jeràrquics superiors conèixer
què funciona i què no, així com percebre la magnitud dels problemes. Permet
mantenir contacte directe amb els col·laboradors, conèixer les seves opinions
i les necessitats de les persones que treballen a l’organització. És una eina
molt necessària per a la presa de decisions.

La comunicació ascendent sol anar acompanyada de multitud de petites dificultats
que la fan pràcticament inexistent si la seva forma no està clarament prevista.

La comunicació ascendent és útil per potenciar el coneixement i s’utilitza per
comprovar si el receptor ha entès el que se li ha comunicat. Una altra funció
que compleix aquest tipus d’informació és la de realimentar, sobretot, processos
de valoració que permetin corregir sistemes o mètodes de treball. Suggereix línies
d’actuació a la direcció i potencia la participació.

1.3.2 Comunicació formal i informal

En totes les empreses hi ha dues maneres de comunicar-se en funció de si aquesta
comunicació està dissenyada conscientment i deliberadament per aconseguir un fi
per les vies formals, o si ha sorgit espontàniament de les relacions socials que es
donen en un conjunt de persones. Aquesta doble comunicació és la comunicació
formal i la comunicació informal (vegeu la figura 1.5).

Figura 1.5. Estructura de la comunicació
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Funcions de la
comunicació formal

Podem establir que la
comunicació formal compleix

dues funcions principals en
l’organització: primer, permetre

la presa de decisions; i segon,
motivar.

La comunicació formal és aquella que circula pels canals establerts per
la mateixa organització i defineix la manera en què cada membre de
l’organització ha de comportar-se per confirmar el tipus de relació que han
de mantenir els integrants de l’empresa. En aquest tipus de comunicació
s’ha de tenir en compte la jerarquia organitzativa.

La comunicació formal compleix dos objectius principals: d’una banda, la presa
de decisions dels seus membres i d’una altra, la motivació dels individus de la
mateixa organització.

Per garantir aquests objectius, les organitzacions creen estructures que facilitin la
transmissió de la informació. Perquè la informació sigui adequadament transmesa,
és necessari que existeixi un flux de comunicació que ho permeti. Aquest flux de
comunicació ha de transmetre la informació de manera exacta, veraç, sense errors
i ràpida amb l’objectiu de prendre les decisions oportunes.

El flux de comunicació adequat és aquell que ofereix:

1. Una estructura de comunicació que no l’entorpeixi.

2. Sistemes de comunicació capaços de rebre i transmetre la comunicació
necessària en qualsevol situació.

3. Els canals que ha de seguir la comunicació han de ser els adequats.

Podem definir la comunicació informal com aquella que es dóna al marge
dels canals oficials. Aquest tipus de comunicació té tanta importància com
la comunicació formal, i es caracteritza perquè sorgeix de manera espontània
entre els diferents membres de l’organització a partir de les relacions de
simpatia, que donen lloc a una interrelació personal de naturalesa afectiva i
se serveix dels canals formals de comunicació.

Els tipus de relacions entre els membres dins l’àmbit laboral originen la comuni-
cació informal en funció de:

• La permanència al mateix lloc de treball.

• La igualtat de posició jeràrquica.

• Les posicions d’igual prestigi.

• Els coneixements o interessos comuns fora de l’empresa.

• Les possibles relacions familiars entre les persones treballadores.

Pels canals informals també circula informació relacionada amb el treball, cosa
que fa que s’agilitzin els tràmits i evita la burocràcia dels canals formals.

Els canals informals distorsionen molt menys la informació, ja que hi ha moltes
més possibilitats de retroalimentació. L’existència de grups informals es considera
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Rumor

El rumor és com una
manifestació patològica en la
difusió de la informació ja que
genera informacions vagues i
confuses de fonts no
identificades que una sèrie de
persones han fet córrer, aportant
les seves pròpies interpretacions.

positiva, ja que a l’organització formal tendeixen a sorgir errors i són necessaris
aquestes canals menys rígids per poder solucionar les imperfeccions.

De vegades, però, dins els canals de comunicació informal circulen informacions
sense evidències objectives contrastades sobre temes laborals que són fonament
dels rumors. Aquests gairebé sempre són negatius per al funcionament de
l’organització, ja que fan néixer confusions i incerteses; tot sovint són la base
d’un mal clima laboral.

1.3.3 Comunicació verbal i comunicació no verbal

La facilitat d’expressar-nos en el llenguatge verbal i no verbal és important, però
en transmetre les nostres idees, missatges o codis, ha de procurar-se que es donin
les condicions necessàries perquè aquest missatge arribi amb claredat i nitidesa a
l’interlocutor, lector o descodificador (vegeu la figura 1.6).

Figura 1.6. Comunicació verbal i comunicació no verbal

La comunicació escrita i la comunicació oral són els dos tipus de comunicació
verbal que les persones utilitzen de forma conscient. Cadascun d’aquests tipus
s’ha d’adaptar a cada situació concreta de la comunicació i l’objectiu final és que
el missatge sigui comprès pel destinatari.

La comunicació escrita

La comunicació escrita consisteix a transmetre un missatge per mitjà de
codis escrits, cosa que implica que a aquest tipus de comunicació no se’l pot
considerar com una comunicació immediata o directa.

En el llenguatge escrit convé posar èmfasi a utilitzar correctament les normes
de redacció i ortografia, per proporcionar al receptor un missatge directe, clar i
comprensible, evitar que es distorsioni, que no s’interpreti correctament el que
volem transmetre, de tal manera que no existeixin divergències entre el que es vol
comunicar i el que realment es transmet.

Per aconseguir una comunicació escrita correcta s’han de desenvolupar habilitats
i adquirir competències lingüístiques, ja que en elaborar un escrit s’ha de tenir
en compte una sèrie de normes, com poden ser:
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Tipus de cartes o correus
comercials

Alguns exemples són: cartes
comercials, cartes de comanda,

cartes d’ofertes, cartes de
reclamació, cartes circulars...

Tipus d’informes

Alguns exemples són: informes
de mercat, informes personals,

informes comercials...

• Respectar les normes ortogràfiques i fer un ús correcte dels signes de
puntuació.

• Evitar termes equívocs o imprecisos. Hem d’adaptar l’escrit al receptor.

• Procurar expressar el màxim d’idees amb el mínim de paraules. Hem de
procurar ser breus.

• Utilitzar un llenguatge clar, senzill i cortès, atenint-nos al que volem
comunicar.

A les organitzacions, la comunicació escrita pot adoptar diverses formes. De
vegades depenent del tipus d’informació que es vulgui transmetre s’haurà d’optar
per un o altre document. Per redactar els seus escrits, tant per a la comunicació
interna com externa, l’empresa podrà utilitzar els següents tipus de comunicació
escrita, entre d’altres:

• Tauler d’anuncis. El tauler d’anuncis s’utilitza en la comunicació interna
de l’empresa per fer arribar un missatge a un gran nombre de persones.
Aquest mitjà representa una despesa mínima per a l’empresa, però només
és efectiu si els destinataris volen rebre’l. Les comunicacions que s’enviïn
a través d’aquest mitjà han de ser breus.

Cartell de seguretat per a la
prevenció d’accidents (ICSSL).

• Cartell de seguretat. Quan el cartell de seguretat està integrat dintre
d’una campanya de seguretat és un document visual complementari i molt
formatiu. És un mitjà de comunicació dirigit en general als integrants de
l’organització i ha de ser col·locat en llocs on la seva informació pugui ser
vista amb facilitat.

En el cartell de seguretat se solen recordar les regles o els comportaments
que s’han de seguir per observar les mesures de seguretat i higiene en
el treball. De vegades es dirigeix a un grup determinat i amb unes
característiques específiques dintre de l’organització.

• Carta. La carta sol ser un tipus de comunicació habitual a les organitzaci-
ons, ja que queda constància de la relació que aquesta manté amb les altres
organitzacions, així com amb els particulars. Sol ser el mitjà més eficaç de
comunicació. Entre els diferents tipus de cartes ens trobem amb la carta
comercial, personal, oficial, circulars, cartes de sol·licitud, etc.

• Informe. L’informe és la comunicació escrita dels esdeveniments tant
externs com interns que s’han produït en una organització; el seu objectiu
és el d’informar i descriure uns fets o esdeveniments de manera clara i en
un ordre lògic. L’estructura d’un informe pot ser d’exposició, de valoració
i de resolució.

• Acta de reunió. És un document de treball que constitueix una constatació
oficial i per escrit del que ha succeït en una reunió. Hi consten les
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Les instàncies i els
certificats són documents
privats.

dades de la reunió (ordre, data, hora, lloc), dades dels assistents, ordre del
dia, desenvolupament de la sessió, acords i signatures del secretari i del
convocant de la reunió.

• Instància. A pesar de tractar-se d’un document privat, en ocasions l’em-
presa utilitza aquest document per dirigir-se a un organisme oficial, ja que
és el tipus d’escrit que es fa servir per relacionar-se amb l’administració
pública. La instància és un document en el qual es formula una petició a un
organisme o entitat pública.

• Fullets. Document que pretén persuadir el lector sobre un assumpte o
producte. L’utilitzen les organitzacions com a mitjà de publicitat.

• Notes tècniques de prevenció (NTP). Aquest tipus de mitjà de difusió d’in-
formació l’utilitzen les empreses per donar informació sobre la utilització
de materials o equips tècnics de la mateixa organització (vegeu la figura 1.7).
Les NTP estan promulgades per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball (INSST).

Figura 1.7. Portada NTP 1.150 (fragment)

La comunicació oral

En la comunicació oral fem servir el llenguatge per comunicar-nos. A l’empresa es
fa servir aquest tipus de comunicació per organitzar tasques, per fer intervencions
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L’important no és el que dic
jo, sinó el que entén l’altre.

en les reunions de treball, etc., tot això sense oblidar que la comunicació és
una activitat essencial de l’ésser humà; per tant, la comunicació oral és de vital
importància. Aquesta comunicació és eficaç si l’escolten les persones a les quals
va dirigida.

En el llenguatge oral, s’han de practicar les normes del bon comunicador i
del bon oïdor perquè la comunicació sigui veritablement profitosa i efectiva.

En la societat actual es valora la capacitat per comunicar: saber comunicar-se
oralment és una necessitat que cada dia és més palesa. Però, què entenem per
saber comunicar oralment? Es pot dir que algunes regles per a l’ús correcte de la
comunicació oral són:

• Parlar en to adequat, vocalitzant, amb precisió, brevetat i sense retòrica.

• Saber fer una síntesi d’un tema qualsevol.

• Mirar la cara de l’oïdor.

• Evitar crits i falques.

• Ser coherent i precís.

• Saber transmetre una imatge de seguretat.

Hi ha quatre preguntes bàsiques que s’han de tenir en compte en la comunicació,
a l’hora d’elaborar un missatge oral:

• Per què? Amb quin objectiu.

• A qui? Quin públic.

• Què? El guió.

• Com? Quins mitjans utilitzarem.

La comunicació no verbal

El llenguatge corporal és essencial en la comunicació: en transmetre un missatge
es transmet amb tot el cos, amb la mirada, amb les mans, amb la postura, amb la
distància, amb l’aparença, i amb la forma de vestir.

La comunicació no verbal és la que serveix de reforç al missatge. Moltes
vegades és més important com es comunica que el que s’està dient. Molt
sovint la comunicació no verbal és involuntària i difícil de controlar; és per
això que es considera que s’ofereix molta informació amb aquest tipus de
comunicació.
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La neurociència

La neurociència és l’estudi de
l’estructura, funció,
desenvolupament, química,
farmacologia i patologia del
sistema nerviós, l’òrgan
principal del qual és el cervell.

Atenció

L’atenció és el procés cognitiu
que permet seleccionar estímuls
(allò que mou a actuar o fer
alguna cosa) i orientar-nos cap
als més rellevants per a la nostra
percepció com a oients; així els
processem i podem respondre en
conseqüència.

La comunicació no verbal actua donant suport a la comunicació verbal, de vegades
substitueix el llenguatge, i té com a inconvenient que pot revelar sentiments que
no es pretenen comunicar. Bastants dels seus elements són innats, que de vegades
poden controlar-se, però d’altres són inconscients, assimilats culturalment.

Aquest tipus de comunicació interactua amb la comunicació verbal, ja que:

• Repeteix missatges verbals.

• Emfatitza la comunicació verbal.

• Afegeix una mica més.

• Pot contradir-la.

• Pot substituir-la

1.4 La neurocomunicació, una altra forma d’entendre la comunicació

Fins fa poc, la comunicació es definia com un procés mitjançant el qual una
persona enviava un missatge informatiu codificat, i una altra persona el rebia, el
descodificava i emetia una resposta. Però arrel de la irrupció i desenvolupament
de la neurociència, s’afegeix un element destacat a la comprensió del procés
comunicatiu que porta a repensar-lo: l’atenció. Neix així la neurocomunicació.

La neurocomunicació és l’aplicació de la neurociència al coneixement dels
processos i mecanismes de la comunicació humana i el seu objectiu és aconseguir
millorar la comunicació perquè la transmissió d’informació sigui més efectiva.

La informació que es transmet durant la comunicació és un element cognitiu
racional significatiu, però l’atenció és determinant perquè la comunicació tingui
èxit i el contingut del missatge arribi a impactar l’oient, emocionar-lo i moure’l,
que li provoqui una actuació determinada.

La informació –contingut racional– del missatge és important, però l’atenció
–contingut emocional– és determinant per a una comunicació eficaç.

La neurociència distingeix “tres parts” dintre del cervell; el que es coneix com
a model triúnic: el cervell nou o còrtex, que processa la part racional de la
informació; el cervell mitjà o límbic, que processa les emocions, i el cervell
primitiu o reptilià, centrat a l’amígdala, que processa el comportament instintiu
(vegeu la figura 1.8). Doncs bé, els estudis científics han demostrat que la major
part de les nostres decisions són preses irracionalment, des de l’instint i les
emocions.
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Figura 1.8. Els “tres cervells” o model triúnic del cervell

Per això, la neurocomunicació es fixa en l’aspecte del discurs que permet con-
nectar amb el cervell de l’oient durant la comunicació: la persuasió emocional.
La comunicació persuasiva no és quelcom èticament negatiu, sinó que és la
comunicació que es presenta als receptors de la forma més adequada perquè
aquests facin allò que s’indica a la comunicació. Així, una comunicació persuasiva
estalvia temps en tant que arriba més ràpidament el missatge i els receptors poden
portar a terme l’actuació corresponent.

Per poder comunicar de forma persuasiva, des de l’òptica de la neurocomuni-
cació, cal fer un discurs posant èmfasi en connectar amb les parts del cervell més
emocionals i primitives dels oients o receptors del missatge a través dels següents
sis elements essencials:

• Centrar-se en l’interlocutor, abandonar la primera persona verbal (per
exemple, faré, aconseguirem, disposo, veurem...) i usar més la segona (per
exemple, faràs, aconseguireu, disposes, veureu...)

• Usar conceptes concisos, contrastats i de fàcil comprensió per al receptor.

• Proporcionar detalls i dades tangibles i demostrables per donar credibilitat
al missatge.

• Fer descripcions visuals i/o complementar la informació amb recursos
audiovisuals que afectin, impactin i despertin l’interès del receptor.

• Cridar l’atenció de l’oient de forma recurrent i emocionar-lo a través de
recursos verbals d’oratòria com citar autors destacats en el context i no
verbals de gestualitat i expressió facial. També és pot despertar l’interès
narrant anècdotes versemblants; si pot ser amb un toc d’humor, millor.

La clau de la persuasió comunicativa és centrar-se en allò que és causa i fonament
del discurs, el que commou, motiva i emociona l’oient.

L’actitud marca la diferència

Victor Küppers és un formador i conferenciant, llicenciat en Administració i Direcció
d’Empreses i doctor en Humanitats i practica clarament aquest estil de comunicació
persuasiu, basat en la neurocomunicació. En les seves formacions i conferències
comparteix la seva recepta de vida expressada en la fórmula matemàtica següent:
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V = (c+ h) · a

On:

• “V”: valor

• “c”: coneixements

• “h”: habilitats

• “a”: actitud

Aquesta fórmula matemàtica significa que els coneixements i les habilitats són valuosos
però l’actitud multiplica; és el que marca la diferència en qualsevol persona, en l’exercici de
la seva professió i en la seva vida quotidiana.

Val la pena escoltar-lo en el vídeo “45 minutos geniales de motivación”. Per saber-ne més,
també podeu consultar el seu web: www.kuppers.com.

https://www.youtube.com/embed/fCcGwgarj4E?controls=1

1.5 Les barreres de la comunicació

Comunicar-se és un procés extremament complicat i ple de dificultats. Per
superar les dificultats pròpies del llenguatge es posen en funcionament diferents
elements auxiliars, com ara l’atenció del que escolta, l’entonació, els gestos, les
explicacions gràfiques, les actituds, etc. No obstant això, sempre poden aparèixer
barreres que impedeixin la comunicació o que facin que aquesta es produeixi de
manera errònia.

Entenem per barreres imposades a la comunicació tots aquells factors que
la impedeixen, deformant el missatge o obstaculitzant el procés general de
la comunicació.

Es produeix una barrera en la comunicació quan no s’aconsegueix el seu objectiu.
Aquestes barreres poden donar-se quan en el moment d’emetre el missatge, aparei-
xen un variat nombre de dificultats que interfereixen en el procés de comprensió
de la informació que s’està transmetent.

Les principals barreres de comunicació solen ser les semàntiques, les personals i
les físiques (vegeu la figura 1.9).
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Les barreres personals
influeixen en la persona que

escolta perquè accepti o
rebutgi les idees que li han

estat comunicades.

Figura 1.9. Obstacles de la comunicació

La barrera semàntica es refereix al significat de les paraules orals o escrites.
Quan no precisem el seu sentit, es presten a diferents interpretacions i així el
receptor no entén el que va dir l’emissor, sinó el que el seu context cultural li
indica.

La "infoxicació" seria l’excés
d’informació al qual estem sotmesos

en la societat actual i que ens
provoca una incapacitat per

comprendre-la i assimilar-la per
poder prendre una decisió o bé

elaborar una opinió crítica sobre
algun tema determinat.

Les barreres semàntiques es donen també quan manca un codi comú entre emissor
i receptor per desconeixement o bé per un mal ús. Alguns exemples són, entre
d’altres: termes ambigus, sobreabundància de tecnicismes, redundància supèrflua,
repetició d’accions rutinàries, excés d’informació i sobrecàrrega.

Hi ha molts factors que impedeixen acceptar o comprendre una idea; algunes
d’aquestes barreres personals són:

• No tenir en compte el punt de vista dels altres.

• Sospita o aversió.

• Preocupació o emocions alienes al treball.

• Timidesa.

• Explicacions insuficients.

• Sobrevaloració de si mateix.

Dins de les barreres personals distingirem les psicològiques i les pròpies d’impedi-
ments físics personals. Algunes de les causes que contribueixen a formar barreres
psicològiques són:

• Alt estatus

• Poder per acomiadar

• Ús de sarcasme

• Actitud dèspota

• Ús de coneixements precisos i detallats

• Facilitat en l’ús del llenguatge

• Maneres massa formals

• Aparença física imponent

• Interrompre els altres quan parlen



Gestió de la prevenció 25 Cultura preventiva: comunicació i formació

Pel que fa a les barreres fisiològiques, direm que aquests tipus de barreres
personals són les que impedeixen emetre o rebre amb claredat i precisió un
missatge, a causa de deficiències fisiològiques de l’emissor o receptor. Aquestes
alteracions poden afectar qualsevol dels sentits.

La distància i l’excés de soroll que hi ha a l’ambient, així com les interferències, la
il·luminació, la temperatura ambiental, distraccions visuals i combinació d’altres
veus quan parlem són diferents exemples de barreres físiques que dificulten
la comunicació i que hem de prendre en consideració en comunicar-nos, a fi
d’eliminar-les per aconseguir una comunicació eficaç. Tanmateix, s’ha de tenir
en compte el factor temps: no sempre és adequat el moment triat per comunicar
una cosa o bé no s’usa prou temps per a fer-ho.

1.6 Xarxes de comunicació

Les xarxes de la comunicació determinen els canals pels quals flueix la informació
a les organitzacions. Aquests canals poden ser formals i informals, i cadascun té
un ús específic dintre de l’organització.

Les xarxes de comunicació formals són generalment verticals, seguint la cadena
d’autoritat. Les principals xarxes de comunicació formal són cinc:

• Xarxa en cadena. La cadena segueix rígidament la cadena formal de
comandament (figura 1.10). S’utilitza si la precisió de les dades és el més
important. La comunicació s’estableix amb el membre més pròxim de
l’organització. En aquest tipus de xarxa cap membre està totalment aïllat
de la informació.

Figura 1.10. Xarxa en cadena

• Xarxa en estrella. La xarxa en estrella es basa en un líder com un conductor
central per a totes les comunicacions del grup (figura 1.11). Facilita el
sorgiment dels líders, és ràpida i d’alta precisió; només la persona que ocupa
la posició central coordina les activitats i ocupa un lloc privilegiat.
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Figura 1.11. Xarxa en estrella

• Xarxa en Y . La xarxa en Y combina la xarxa en cadena i la xarxa en estrella.
Provoca que els membres més llunyans a la xarxa es puguin sentir frustrats
(figura 1.12).

Figura 1.12. Xarxa en Y

• Xarxa en cercle. Els processos comunicatius s’expressen millor de manera
circular, ja que és un procés d’anada i tornada en el qual desapareix en
bona part la distinció entre emissor i receptor. De fet, la comunicació de
tornada sempre existeix, ja que no hi ha comunicació si el receptor no se
sent realment afectat pel missatge.

La comunicació de xarxa en cercle circula d’una persona a una altra i cap no
en queda exclosa (figura 1.13); així mateix, dificulta l’establiment de líders
i jerarquies entre els seus membres.

Figura 1.13. Xarxa en cercle
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Clima laboral

És el medi ambient físic i humà
en el qual es desenvolupa la
feina; inclou la satisfacció del
personal i la forma de
relacionar-se entre si.

• Xarxa en diverses direccions. En el cas de la xarxa en diverses adreces,
tota la xarxa del canal permet que tots els membres del grup es comuniquin
activament l’un amb l’altre i és més adequada si es busca una satisfacció
més gran (figura 1.14). La seva precisió és moderada i és poc probable que
sorgeixin líders.

Figura 1.14. Xarxa en diverses
direccions

Per la seva banda, les xarxes de comunicació informals no són rígides en la
seva direcció. Poden adoptar qualsevol direcció i saltar nivells d’autoritat. A més
a més, són positives ja que satisfan necessitats socials dels membres interns de
l’organització. No obstant això, poden ser perjudicials quan es generen remors.

Hi pot haver tantes xarxes de comunicació informal com fluxos de comunicació
s’originin en una organització (figura 1.15).

Figura 1.15. Xarxes informals

1.7 La comunicació eficaç a l’empresa

No s’entenen les relacions humanes sense comunicació i, especialment, aquesta
pren rellevància dins l’empresa, on es generen multitud de situacions comunica-
tives formals i informals durant la jornada laboral. Sens dubte, la comunicació
influeix d’una manera decisòria i definitiva en el clima laboral i, de retruc, en
la productivitat de l’empresa; a més, és essencial per a la seguretat i la salut de
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totes les persones que hi treballen. Així doncs, la direcció d’una empresa i el
seu equip humà han de treballar per aconseguir una comunicació eficaç a tots
nivells i, especialment en un àmbit tan sensible com el de la cultura preventiva de
l’organització.

La comunicació és un vincle que manté unides les organitzacions. Si la
comunicació no existeix, desapareixen.

Els beneficis per a les empreses són diversos; millorar la capacitat de comunica-
ció és el primer pas per aconseguir:

• L’eficiència d’una empresa a qualsevol àrea i nivell professional.

• Un bon clima laboral, basat en relacions interpersonals positives, per facili-
tar la cooperació i coordinació de les persones que treballen a l’empresa.

• Èxit en les formacions, les reunions, la participació en congressos i fires
professionals, etc.

1.7.1 Com millorar la comunicació interpersonal?

Les habilitats comunicatives i l’actitud de l’emissor són un factor molt important.
Un individu competent en l’acompliment de les seves relacions interpersonals
disposa d’uns recursos personals que li permeten utilitzar i manejar de manera
encertada i efectiva les seves habilitats de comunicació, amb independència dels
diferents contextos socials en els quals es desenvolupa.

La comunicació interpersonal pot ser considerada com el procés d’intercanvis
de missatges entre dues o més persones, amb la finalitat d’arribar a determinats
objectius. Aquesta comunicació té un caràcter interactiu i intencional, per
això en qualsevol relació interpersonal la comunicació flueix adequadament i es
converteix en una via que potencia el desenvolupament, el benestar emocional i
social dels implicats i es crea un clima de distensió.

D’altra banda, una comunicació interpersonal efectiva requereix missatges clars,
coherents, directes i precisos. Quan aquests requisits no es compleixen, els
missatges resulten obstructius de la comunicació. Per això és interessant millorar
les habilitats comunicatives interpersonals, procurant:

• Ser assertius

• Escoltar activament

• Practicar la retroalimentació
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Ser assertius

L’assertivitat és una habilitat que ha demostrat la seva importància per la seva
implicació en la millora de la qualitat de la comunicació de les persones de
qualsevol organització a tots els nivells, ja que evita conflictes i facilita la
consecució dels objectius.

Les persones amb un estil comunicatiu assertiu mantenen relacions positives amb
la resta de persones, ja que quan estableixen comunicacions no cerquen guanyar o
perdre sinó que persegueixen arribar a acords dins una comunicació fluida.

Podem definir l’assertivitat com aquella habilitat personal que ens permet
expressar pensaments, sentiments i opinions, de la manera adequada i sense
desconsiderar ni negar els drets dels altres.

L’assertivitat representa expressar sentiments, desitjos positius i negatius d’una
manera eficaç, sense negar ni menysprear els drets dels altres. L’assertivitat permet
discriminar entre l’agressió i la passivitat i per això no implica ni passivitat ni
agressivitat.

Les persones amb un estil comunicatiu agressiu acostumen a generar relacions
conflictives, ja que sempre viuen les comunicacions com un repte constant per
imposar als altres els seus propis drets i interessos, fins i tot envaint l’espai de
l’altre.

La conducta agressiva es caracteritza per estar orientada a la consecució
dels propis objectius, on el subjecte només té respecte cap a si mateix.

Arribar a assolir els seus objectius produeix satisfacció a la persona agressiva; no
obstant això, atacant els drets dels altres es lesiona la seva autoestima, cosa que
condueix a un malestar de l’ambient i en conseqüència a un augment de la tensió
en la relació.

Les persones amb un estil comunicatiu passiu acostumen a passar inadvertides,
perquè són persones callades i submises. Aquesta forma de relacionar-se freqüent-
ment provoca ressentiment en pensaments i creences i, a la llarga, causa problemes
a la pròpia persona i al seu voltant, en la relació amb els altres.

La conducta passiva sol caracteritzar-se perquè l’individu és capaç de
transgredir els drets propis en no ser capaç d’expressar les seves opinions,
o amb una manifesta falta d’autoestima, genera que els altres no tinguin en
compte l’individu.

A banda d’aquests dos estils comunicatius, també és reconeixible l’estil comuni-
catiu passiu-agressiu. La persona que l’utilitza viu les comunicacions de forma
submisa però generant grans dosis de ressentiment envers els altres i fa servir com
a eina principal el xantatge emocional i la manipulació.
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Avantatges de l’escolta
activa

Els avantatges de l’escolta activa
són diverses: redueix les

tensions, estimula l’interlocutor
a participar i a interessar-se,

ajuda a resoldre problemes, etc.

La conducta passiva-agressiva, en canvi, sol caracteritza-se perquè el comporta-
ment de l’individu davant una situació que considera desagradable o injustificada
és aguantar-se i acceptar la situació encara que no li agradi; però intentant molestar
tant com sigui possible la persona o persones davant les quals ha hagut de claudicar,
sense que aquestes puguin sospitar que les raons de les molèsties són el disgust o
incomoditat de la persona, actuant agressivament d’una manera encoberta.

Exemples de conducta assertiva, agressiva i passiva-agressiva

• Conducta assertiva: el comportament de l’individu davant una situació que considera
desagradable o injustificada és expressar les seves opinions mostrant-se considerat,
defensant la seva posició amb energia però sense agressivitat, i proposar alternatives que
satisfacin tots els membres de la relació.

• Conducta agressiva: el comportament d’una persona davant una situació que considera
desagradable o injustificada és una reacció agressiva o violenta amb el seu interlocutor.
Aquest tipus de conducta agressiva utilitza, entre altres mètodes, la coacció, la manipulació,
el xantatge, etc.

• Conducta passiva-agressiva: davant una situació que considera desagradable o injustificada,
el comportament és aguantar-se i acceptar la situació encara que no li agradi, assentint o
disculpant-se.

En aquelles situacions en les quals no sabem com actuar, com comportar-nos,
per assolir el nostre objectiu en la comunicació interpersonal, l’assertivitat ens
permet realitzar el comportament comunicatiu més eficaç. Quan la interacció amb
l’altre ens fa sentir incòmodes, insegurs o violents, l’assertivitat ens permet trobar
la manera de comunicació que mantingui el respecte a nosaltres mateixos, sense
perdre el de l’altre ja que es caracteritza per estar orientada cap a la consecució
dels objectius fixats, així com pel respecte que la persona té de si mateixa i dels
altres.

Escoltar activament

L’escolta activa és entendre la comunicació des del punt de vista de l’emissor,
captant sensacions, sentiments i pensaments. Així es possibilita una veritable
connexió amb els altres i una fluïdesa comunicativa que beneficia la consecució
d’objectius comuns de l’organització empresarial.

Escoltar és molt més que escoltar un missatge; l’escolta es realitza en tres fases:
escoltar, valorar el que s’escolta i interpretar-ho. Quan ho interpretem de tal
manera que coincidim amb el que ens ha volgut dir realment l’altra persona, hem
tingut èxit en la comunicació.

Per millorar l’escolta activa podem seguir les següents regles:

• Mantenir contacte ocular amb qui parlem.

• Escoltar les idees, així com evitar la rutina d’escoltar dades.

• Dels missatges es desprenen idees que potser no són fàcils de trobar, però
sempre estan subjacents al missatge.
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Preguntar

Per aconseguir la
retroalimentació en el missatge
es poden fer preguntes, amb
l’objectiu d’obtenir un
aclariment sobre la part del
missatge que no s’ha entès.

• No s’ha d’expressar d’entrada el desacord.

• Escoltar amb interès i deixar que el nostre interlocutor s’expressi.

• És necessari fer un esforç per interessar-nos, des del principi, pel que l’altra
persona vol dir-nos.

• S’ha de ser conscient que escoltar sempre comporta un esforç.

• No concloure abans d’hora, i procurar no omplir els silencis.

El principi bàsic de l’escolta activa és reconèixer que cada persona és
única i que cal escoltar-la. S’ha de procurar que altres coses no distreguin
la comunicació. El més important és la interacció amb l’altre, mostrar que
es comprèn com se sent el que parla. La pràctica de la retroalimentació és
sempre un component en la comunicació molt apreciable.

Practicar la retroalimentació

La retroalimentació és una eina de millora i un avantatge competitiu, ja que és
excel·lent per eliminar errades i confusions dins els equips de treball. Serveix
per compartir amb una o diverses persones les preocupacions, les observacions i
els suggeriments que poden sorgir durant la realització de tasques quotidianes a
l’àmbit laboral.

Les funcions principals de la retroalimentació consisteixen a validar la comunica-
ció inicial, repetir el missatge fins que s’està segur que s’ha rebut correctament.
S’utilitza quan hi ha sospites que hi ha hagut un soroll sintàctic, o quan hi ha risc
que es produeixi un soroll semàntic que dificultarà la comprensió del missatge.

L’efecte de tornada o la resposta del missatge (feedback) és l’efecte de la
comunicació. El receptor retorna el missatge a l’emissor, i en aquest fet
es converteix ell mateix en emissor. La funció de la retroalimentació en la
comunicació és assegurar la finalització efectiva del procés de transmissió
d’informació.

Quan hi ha ’feedback’ o
retroalimentació, un s’expressa i
l’altra li respon.

La retroalimentació hauria de ser una resposta empàtica al nostre interlocutor
per indicar clarament que hem entès el punt de vista de l’altra persona, o bé que
mostrem el nostre acord o desacord cap al contingut del missatge, de manera que
l’emissor sap que l’hem rebut correctament. També pot ser una resposta no verbal
(movent el cap, amb la mirada i moviment dels ulls, amb gestos de les mans,
etc.), amb la qual podem assenyalar que hem rebut el missatge i hem actuat en
conseqüència.
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1.7.2 Com millorar les presentacions en públic?

Les habilitats comunicatives i l’actitud de l’emissor són un factor molt important
en qualsevol comunicació interpersonal però encara més en les situacions en què
cal fer una presentació en públic; sobretot si el públic està format per persones de
la mateixa empresa on treballem, com podrien ser els membres de gerència, els
comandaments intermedis, els companys i les companyes de departament o altres
persones treballadores de l’organització.

Els tècnics i les tècniques en prevenció han de fer sovint presentacions en públic,
bé sigui dins una reunió d’empresa com les que realitzen els comitès de seguretat
i salut o una presentació d’una campanya preventiva a la gerència, per exemple, o
bé durant una sessió de formació en prevenció –una de les tasques més freqüents
que han de realitzar els tècnics, tant si treballen dins un servei de prevenció propi
(SPP) com si exerceixen la professió en un servei de prevenció aliè (SPA).

Hi ha diferents elements que cal tenir en compte a l’hora de parlar davant un públic
–tant presencialment com virtualment–: la pròpia imatge personal, l’expressió
corporal i la veu i els complements visuals que acompanyen la presentació.

La regla del bon comunicador, segons Albert Mehrabina

Albert Mehrabina, enginyer i psicòleg armeni, va destacar als anys vuitanta la importància
de les emocions i els sentiments en la comunicació. I va expressar la regla del bon
comunicador de la manera següent:

“Quan comuniquem emocions i sentiments, més del 90 % del missatge recau sobre la
comunicació no-verbal (55 % llenguatge corporal i mirada, 38 % de volum i entonació de la
veu) i només un 7 % del potencial comunicatiu recau en el discurs verbal.“

Tots els components que acompanyen el discurs verbal són essencials per trans-
metre eficaçment el missatge que volem comunicar. Sobretot si el contingut és de
l’àmbit preventiu, ja que sovint es cerca estendre la cultura preventiva i modificar
hàbits de conducta per aconseguir un major nivell de seguretat i salut a l’empresa
en benefici de totes les persones que hi treballen. Aquesta modificació d’hàbits
a l’hora de treballar només es produeix quan les persones estem fermament
convençudes dels seus beneficis i les incorporem en la nostra forma de ser i estar
al lloc de treball.
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1.7.3 Com millorar la comunicació a l’organització?

La comunicació és fonamental per a l’organització, ja que permet arribar a
acords i treballar en conjunt. Una bona comunicació enforteix la valoració d’un
mateix i la presa de decisions, i promou la participació dels membres de l’empresa.
Això genera una cultura organitzacional que és pròpia de cada agrupació i que la
distingeix de la resta.

Per millorar la comunicació de l’organització, aquesta ha de disposar d’un pla
de comunicació estratègic que tingui en compte tant el públic intern (directius,
comandaments intermedis, representants dels treballadors... en definitiva, tot
el personal de l’organització) com l’extern (clients, proveïdors, distribuïdors,
institucions públiques, administracions... En resum, la societat en general).

Un bon pla de comunicació empresarial comporta una sèrie d’avantatges incon-
testables a l’organització a causa de la motivació que implica que els treballadors
es considerin especialment valorats i una satisfacció que aboca a un bon clima
laboral que repercuteix tant en l’augment de beneficis com en el desenvolupament
de les tasques productives de forma segura i saludable. Tot això es tradueix en
l’obtenció de l’increment de beneficis per a l’organització.

El pla de comunicació contribueix a la imatge corporativa de l’empresa i al
sentiment de pertinença al col·lectiu de persones que hi treballen. A banda que,
sense cap mena de dubte, facilita la integració de la prevenció de riscos a l’empresa
en reforçar la seva cultura preventiva.

Si en una organització fallés estrepitosament la comunicació, baixaria la motiva-
ció, es generaria un mal clima laboral, i ens situaríem davant d’un descens de
la productivitat. Per això, la comunicació a les organitzacions és un element
estratègic que determina en quin grau les persones poden coordinar el treball i
així arribar als objectius empresarials. Amb un bon pla de comunicació tots els
integrants d’una organització en resulten beneficiats, tant individualment com pel
que fa al col·lectiu corporatiu.
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Anàlisi DAFO

El DAFO és un instrument
metodològic de planificació
estratègica per valorar (seguint
l’acrònim) les debilitats,
amenaces, fortaleses i
oportunitats d’un projecte, àrea
d’empresa o la mateixa
organització en conjunt.

SMART

És l’acrònim de specific
(específic), measurable
(mesurable), achievable
(assolible), realistic (realista) i
time-bound (limitat en el temps).
Es tracta d’una eina de
màrqueting per mesurar els
objectius que conformen un pla,
qualificant-los com a vàlids i
realitzables o no vàlids i, per tant,
no plasmables en el pla de
negoci d’una empresa.

2. El pla de comunicació

La comunicació és clau dintre i fora de l’organització. Com sabeu, gran part
dels problemes que hi ha en les organitzacions es deuen a una comunicació mal
gestionada. A més a més, és un pilar fonamental en les relacions externes en la
forma com la societat veu l’organització, com la interpreta i l’accepta; tant des de
dins de l’empresa com des de fora. Això per a qualsevol empresa és fonamental
en general, però encara ho és més si el que es vol aconseguir és desenvolupar una
autèntica cultura preventiva a l’empresa que formi part de la seva missió, visió i
valors. És imprescindible disposar d’un pla de comunicació integral.

Un pla de comunicació integral és
necessari per desenvolupar la cultura
preventiva dins de l’empresa.

El pla de comunicació integral d’una empresa o organització és un document
que recull els objectius, destinataris, polítiques, estratègies, recursos i accions de
comunicació (interna i externa) que s’han de desenvolupar en tots els àmbits de
l’organització.

Assumint la funció estratègica de la comunicació, dissenyar un pla de comunicació
integral suposa prèviament disposar d’un pla estratègic global de l’organització,
que serveixi com a base per elaborar el pla de comunicació estratègica, la finalitat
del qual és contribuir a la consecució dels objectius estratègics de l’organització.

L’estructura del pla de comunicació inclou les onze fases següents:

1. Anàlisi. Com a punt de partida cal fer una anàlisi completa de la situació
(imatge del posicionament i influència de l’organització). L’estudi es basa
en la informació interna i externa que es reculli. Per fer aquesta anàlisi una
bona eina seria elaborar un resum DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats).

2. Antecedents. Anàlisi de la informació de l’organització, vendes, història,
campanyes publicitàries, esdeveniments externs (fires comercials, congres-
sos, concursos, entre d’altres) on s’ha participat...

3. Assenyalar què es vol aconseguir amb les activitats de comunicació que
s’engeguin. Els objectius (captar, fidelitzar, consolidar, integrar, posicionar,
entre d’altres) han de poder ser quantificats, mesurats, acordats, realistes i
de durada limitada i concreta; és a dir, han de ser assolibles tal com ens
recorda l’acrònim SMART.

4. Públics (públic objectiu o target). Determinar a qui va dirigida la co-
municació, tant si es tracta del públic intern (treballadors i treballadores),
com l’extern (clients o usuaris, proveïdors, prescriptors, Administració i
institucions públiques, competidors i grups d’interès, en general). Definir
quin o quins són els destinataris o grups de destinataris en els quals se
centraran els esforços comunicatius. Conèixer el públic al qual es dirigeix
l’organització, els mitjans que utilitza per informar-se i l’estil comunicatiu
que usa són aspectes claus i crítics que influiran en l’èxit de la comunicació.
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5. Missatge. És l’element que es vol comunicar triant les característiques o
atributs a comunicar, així com el to o l’estil de la comunicació. Per tant, no
es tracta d’un missatge concret sinó un marc conceptual i semàntic sobre el
qual enfocar el discurs adreçat a cada públic objectiu identificat.

6. Estratègia. Elecció de la manera de desenvolupar cadascuna de les àrees
de comunicació amb la finalitat d’aconseguir els objectius. En l’estratègia
s’ha de tenir en compte el tipus de comunicació principal que es vol establir
així com els beneficis que se n’extreuen. En aquest context, els beneficis
s’entenen com a ancoratges (instrumentals o simbòlics) amb el públic
objectiu.

7. Accions i mitjans. Concreció de les activitats a desenvolupar, els mitjans
i els recursos, així com els responsables de les accions que s’utilitzaran
per desenvolupar el pla. Aquestes accions i mitjans seguiran uns criteris
de qualitat respecte de la forma i el contingut. Així s’evitarà caure en
errors com mantenir un mitjà al qual no se li pot dedicar esforços per tenir-
lo actualitzat. Per exemple, no té sentit disposar de comptes de diverses
xarxes socials si no hi ha possibilitat de crear continguts de qualitat nous
periòdicament.

8. Cronograma o calendari. Planificació en el temps de cadascuna de les
accions que s’han de portar a terme en els diferents mitjans i canals de
comunicació disponibles i inclosos en el pla estratègic de comunicació.

9. Pressupost. Quantitat econòmica que es destinarà a la posada en marxa
del pla estratègic de comunicació integral; desglossat per àrees i/o accions
comunicatives.

10. Control i seguiment. Mesurament del transcurs i compliment del pla
amb la finalitat de realitzar accions de correcció per intentar aconseguir els
objectius marcats. Per això calen uns indicadors de seguiment i control del
pla, que poden ser de diversos tipus:

• De realització física: mesuren el grau real de compliment de les
accions programades.

• De realització financera: mesuren quin pressupost real ha estat execu-
tat sobre el pressupost en principi destinat a aquesta acció de promoció
i divulgació.

• D’impacte: mesura el nombre real de persones impactades a través
de les accions engegades, per exemple nombre d’aparicions en els
mitjans, nombre de materials enviats. . .

• De resultat: mesura el nombre real de resultats aconseguits, com per
exemple el nombre de visites de la pàgina web de l’organització.

11. Avaluació del pla. Cal valorar i revisar de forma periòdica l’eficàcia i
eficiència del pla de comunicació integral de l’empresa per a la seva millora
constant ja que forma part de la seva estratègia de gestió. Els diferents as-
pectes que el van configurar a l’inici poden variar al llarg del temps o poden
estar condicionats per la inclusió de nous grups d’interès, esdeveniments i
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Ancoratge instrumental i
simbòlic

Un ancoratge és un benefici que
extreu el públic objectiu que
vulgui relacionar-se amb
l’organització o empresa. Direm
que és instrumental quan es
tracta d’un benefici tangible i
immediat, i simbòlic quan és un
benefici entès en termes de
valors, imatge, identitat social,
prestigi o similars.

Community manager

Un community manager és el
professional encarregat de
gestionar la presència de
l’empresa a les xarxes socials,
tenint cura de la seva imatge i del
seu posicionament. Cal tenir
coneixements de màrqueting
digital, ser bon comunicador,
disposar d’agilitat mental per
respondre acuradament les
intervencions a les xarxes i
conèixer bé el producte o servei
de l’empresa.

El paper de les xarxes
socials

Les xarxes socials permeten a les
persones, els col·lectius, les
empreses i les organitzacions
interactuar entre ells per
construir relacions i comunitats
en línia. La seva capacitat per
estendre missatges de qualsevol
tema o esdeveniment és ben
coneguda per la societat. Per
aquest motiu, cal aprofitar-les per
reforçar la cultura preventiva de
les empreses i organitzacions.

circumstàncies externes o internes que facin variar l’enfocament estratègic
global.

2.1 Pla de comunicació per àrees o accions concretes

Cadascuna de les àrees de comunicació de l’organització requereix, per la seva
banda, desenvolupar un pla més concret i desglossat amb els objectius, el públic
objectiu (o target), les estratègies i accions, a més del mesurament dels resultats.
Són exemples de pla de comunicació per àrees o accions concretes, entre d’altres:

• El manual de comunicació corporativa: un document on es recullin totes
les accions relacionades amb la imatge que volem donar de la nostra organit-
zació o empresa, la identificació de l’empresa i la forma de reconeixement
per part del nostre target (públic objectiu). La imatge corporativa posiciona
l’organització en el mercat. A més, el posicionament de l’empresa es veu
reforçat tant pel web de l’empresa com pel dinamisme de les seves xarxes
socials. Per això és important el nou lloc de treball del community manager
en les organitzacions actuals, perquè és el responsable de la seva gestió.

En aquest manual hi haurà tot tipus d’elements: logotip, tipografia, cartelle-
ria i retolació, targetes de visita, fulletons, vestuari corporatiu del personal,
signatura dels correus electrònics, disseny de la pàgina web i de les xarxes
socials, entre d’altres.

• El pla de comunicació externa, que inclourà el pla de màrqueting mix
de l’organització i el pla de publicitat. Aquest pla conté tot el que es vol
transmetre al públic extern a l’empresa; tradicionalment és l’únic que es
tenia en compte als inicis de la teoria de la comunicació empresarial.

• Pla de màrqueting mix. És el document centrat en les necessitats del
client de l’empresa. S’hi defineixen els objectius, les estratègies i accions
previstes per assolir els objectius comercials tenint en compte les quatre
variables clau de procés de venda denominades les 4 P del màrqueting: el
producte o servei, el preu, la distribució o punt de venda i la promoció o
publicitat (de l’anglès Product, Price, Place and Promotion; vegeu la figura
2.1).
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Figura 2.1. Les “4 P” del màrqueting mix

• Pla de publicitat. S’hi inclou tot el que és necessari per desenvolupar la
promoció del producte o servei de l’empresa. Cal tenir en compte quin és
el missatge, a qui va dirigit, com difondre’l (en quins mitjans), quan, entre
d’altres elements.

• El pla de comunicació interna. És el que té en compte tota la informació
que es transmet al personal de l’empresa, com es transmet, quan, de forma
individual o grupal, entre d’altres consideracions. Hi té especial rellevància
la intranet de l’empresa.

• El manual de comunicació de crisi. És el document on s’exposen de forma
metodològica i rigorosa les indicacions i els procediments recomanats a
l’hora d’enfrontar-se a situacions problemàtiques (“crisi”) que pugui tenir
l’organització. Malauradament són poques les empreses que en disposen.

• El pla de relacions públiques. És el document que guia l’empresa en
la construcció d’una bona relació amb els seus diversos públics procurant
obtenir una imatge corporativa adequada. Hi consta com relacionar-se
amb la premsa, com gestionar esdeveniments organitzats per l’empresa o
esdeveniments on participa, indicacions per a la relació amb els inversors,
amb les administracions públiques, amb les organitzacions sense ànim de
lucre, entre d’altres relacions.

• El Programa de responsabilitat social corporativa (RSC). Avui dia forma
part de la cultura empresarial que les organitzacions portin a terme accions
que tinguin en compte el benefici social en temes com el medi ambient, la
salut de la població, la protecció dels menors, l’erradicació de la pobresa,
entre d’altres. Així, les empreses haurien de disposar d’un document
de gestió de totes les accions d’RSC que porten a terme per donar-hi
uniformitat i coherència (vegeu la figura 2.2).
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Figura 2.2. Responsabilitat social corporativa
(RSC)

2.2 Informació en l’àmbit laboral

La informació és un dels valors més importants que poden tenir les persones. La
màxima popular diu “La informació és poder”. A l’hora de prendre qualsevol
decisió, és cabdal tenir el màxim d’informació sobre el tema a l’abast.

Durant el segle XX, va produir-se un gran desenvolupament en el món de les
telecomunicacions que continua imparable en el segle XXI.Això ha representat
una revolució en la transmissió de la informació, per la qual cosa es parla de la
“societat de la informació”. Aquest desenvolupament ha estat possible gràcies
a les anomenades noves tecnologies; amb una gran capacitat de transmissió,
emmagatzematge i utilització de dades, impensable anys enrere.

És important saber distingir entre informació i comunicació: la informació
és el contingut del missatge enviat; mentre que la comunicació és el procés
de transmissió d’aquesta informació. A diferència de la comunicació, en la
informació no és necessari que aparegui l’element de retroalimentació o feedback.

Perquè existeixi informació, es necessita que intervinguin els següents
elements (vegeu la figura 2.3):

• Un emissor del missatge.

• Un receptor del missatge.

• Un canal de transmissió del missatge entre emissor i receptor.

• Un missatge.

Figura 2.3. Esquema on es relacionen els diversos
elements de la informació
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Eficàcia vs. eficiència

Tots dos termes s’utilitzen molt
en el món empresarial i sovint de
forma indistinta quan, en realitat,

presenten matisos importants
que els diferencien. Eficiència

significa aconseguir un objectiu
concret amb el menor nombre de
recursos possibles o bé arribar a

un nombre màxim d’objectius
fent ús del menor nombre de

recursos disponibles. Eficàcia
significa arribar al màxim
nombre de fites i objectius

independentment del nombre de
recursos emprats.

2.2.1 Condicions que fan eficaç la informació

Avui en dia hi ha dues característiques que qualsevol empresa ha de complir per
ser eficaç, entenent l’eficàcia no solament en termes de productivitat, guanys i
qualitat del producte, sinó també en termes de salut, benestar i satisfacció dels
treballadors. Aquestes dues característiques són un bon treball en equip i un
sistema d’informació simple, però comprensible.

Perquè un sistema d’informació sigui eficaç, la informació ha de ser sincera,
completa, adequada a les persones a qui va dirigida, necessària, d’aplicació
ràpida, coordinada, sintetitzada i integrada. A més, ha de constituir una
xarxa d’informació en tots els sentits i ha de donar-se en el moment oportú.

L’absència o incompliment d’algun dels requisits que fan la informació eficaç,
pot fer aparèixer el rumor. Podem definir el rumor com aquella informació que
es transmet a través dels canals informals de l’organització, sense que hi hagi
veritables evidències que és veritat. El rumor és el resultat d’una política ambigua
en matèria d’informació o de la seva absència.

2.2.2 El procés informatiu a l’empresa

La informació és un dels elements bàsics de la prevenció. Pel que fa a la informació
dels treballadors sobre prevenció de riscos laborals, la mateixa Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals parla en l’article 18 del deure de protecció dels
treballadors i que l’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries perquè els
treballadors rebin tota la informació necessària, sia directament o mitjançant els
seus representants, respecte a les qüestions següents:

• Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

• Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos
assenyalats en l’apartat a).

• Les mesures adoptades segons l’article 20 de la llei.

El tipus d’empresa, el tipus de contracte que relaciona el treballador amb l’em-
presa o l’existència o no de representants dels treballadors no eximeixen els
empresaris de l’obligació d’informar els treballadors.

Es recomana que en la informació als treballadors relacionada amb la
prevenció de riscos s’utilitzi la comunicació verbal; ja que aquest sistema és
directe, àgil i personalitzat. Igualment, no s’ha de descartar la comunicació
escrita.
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En aquest sentit, vegeu l’art.
29 de la Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals.

Llegiu l’Article 18,
“Informació, consulta i
participació dels
treballadors” de la Llei
31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos
laborals.

Mesures preventives
bàsiques

S’ha d’informar els nous
treballadors de les mesures
preventives bàsiques: primers
auxilis, lluita contra incendis i
pla d’evacuació.

Manual d’acollida

El manual d’acollida ha de ser
un document no massa extens i
prou clar perquè estigui a l’abast
de qualsevol treballador i forma
part del manual de prevenció.

Un requisit important és que la informació ha de ser bidireccional; ja que, d’altra
banda, el treballador té l’obligació d’informar immediatament el seu superior
jeràrquic si hi ha qualsevol situació de perill.

Continguts de la informació a l’empresa

Els diferents continguts de la informació a l’empresa són conseqüència del fet que
qualsevol assumpte relacionat amb el treballador i la seva tasca a l’empresa es
converteix sempre en objecte d’informació. Trobem diversos tipus de continguts
de la informació relacionats amb:

• qüestions generals.

• les tasques que s’han de desenvolupar.

• altres necessitats dels treballadors.

Requisits del procés informatiu a l’empresa

Perquè la informació sobre prevenció de riscos laborals estigui integrada al sistema
organitzatiu de l’empresa, s’han de complir cinc requisits:

1. La direcció establirà la política preventiva de l’empresa, incloent-hi el pla
d’informació.

2. El servei de prevenció haurà d’informar els nous treballadors dels riscos
generals i les mesures preventives adoptades i del pla d’autoprotecció.

3. Els comandaments intermedis hauran d’informar els treballadors a càrrec
seu dels riscos específics del seu lloc de treball i les mesures preventives
adoptades.

4. Els treballadors tenen el dret de ser informats sobre els riscos a què estan
exposats, així com l’obligació d’informar de qualsevol situació de risc.

5. El delegat de prevenció vetllarà perquè tots els treballadors estiguin correc-
tament informats en matèria de prevenció de riscos laborals.

Tipus d’informació a l’empresa

Els diferents tipus d’informació que apareixen en qualsevol empresa poden
classificar-se en tres grups:

• Informació inicial. Qualsevol treballador, en el moment de la seva incor-
poració a una empresa, hauria de rebre un Manual d’acollida, en el que
s’expliquin els aspectes d’organització i gestió de la Prevenció de riscos i
que hauria d’incloure informació sobre els diferents riscos que es presentin
a l’empresa (vegeu la figura 2.4), les mesures de prevenció adoptades i les
actuacions a seguir en cas d’emergència (pla d’emergència).
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Registre de la informació

Per tenir constància i poder fer
un seguiment de tot el flux

d’informació, es recomanable
mantenir actualitzat un registre

en què s’anotin totes les accions
informatives que dugui a terme

l’empresa. Aquest registre ha de
ser accessible a tots els

treballadors de l’empresa.

El treballador haurà de deixar constància per escrit d’haver rebut aquesta
informació.

Figura 2.4. Flux de la informació a l’empresa sobre riscos laborals i mesures de
prevenció

• Informació específica del lloc de treball. Independentment de la informa-
ció inicial rebuda, el comandament directe de qualsevol treballador hauria
d’informar-lo dels riscos específics del lloc de treball en concret i de les
mesures de prevenció i protecció adoptades.

Caldrà fer esment de les instruccions d’utilització de màquines i equips, les
fitxes de seguretat dels productes emprats i la legislació aplicable.

També cal que el treballador sigui informat dels procediments i instruccions
de treball establerts per a cada cas.

El treballador haurà de deixar constància per escrit d’haver rebut aquesta
informació.

• Informació contínua. La informació contínua s’ha de donar en qualsevol
nivell de l’organigrama de l’empresa.

Els tècnics i directius de l’empresa assistiran a les reunions informatives que
es realitzin en matèria de gestió de la prevenció. Els comandaments haurien
d’introduir temes de prevenció de riscos a les reunions de treball amb els seus
treballadors, demanant l’opinió d’aquests sobre els temes de prevenció i recordant-
los que és obligació dels treballadors informar els seus superiors de qualsevol
situació de risc.

En el cas de qualsevol modificació dels processos de treball, s’informarà tots els
treballadors afectats de les noves condicions del lloc de treball.
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Campanyes de promoció

Les campanyes promocionals
poden ser un element important
a l’hora d’augmentar la
sensibilitat envers els temes de
seguretat i salut en el treball.

2.3 Campanyes de prevenció

Per entendre què és una campanya, i establir-ne una definició, és interessant fixar-
nos en aquest parell d’accepcions:

• “Sèrie d’actuacions per tal d’aconseguir un fi científic, comercial, polític...
Campanya electoral. Campanya publicitària.” (Enciclopèdia Catalana).

• “Conjunt d’actes o esforços aplicats a un fi determinat.” (Gran Enciclopèdia
Larousse).

•

En general, podem definir campanya de prevenció com el conjunt d’actes,
esforços o actuacions destinades a prevenir els riscos derivats del treball i
estendre la cultura preventiva, tant a l’empresa com a la societat en general.

En aquesta definició pren rellevància el concepte de cultura preventiva. Si no
s’aplica, l’empresa pot arribar a tenir molts problemes de seguretat i salut laboral.
La cultura preventiva no s’identifica amb el sistema de gestió de prevenció de
riscos laborals que tingui una empresa o organització, tal com veiem en el text
següent.

“Hi ha una tendència equivocada a identificar la cultura preventiva, la forma de treballar que
evita els accidents, amb els sistemes de gestió de la prevenció, i convé desfer l’equívoc: no
és el mateix treballar amb cultura preventiva, que tenir implantat un sistema de gestió de la
prevenció.

I és que el sistema de gestió de la prevenció té a veure amb documentació, auditories, i, en
general, formalitats de la legislació; la cultura preventiva, en canvi, és una forma de treballar
i no es refereix a documentació. Sense cultura preventiva, l’ús del sistema de gestió i les
seves formalitats tendeix a reforçar la cultura del formalisme: res no val si no està escrit i
signat, però no té influència en el fet que la prevenció dels accidents formi part de la manera
de fer el treball.

La cultura preventiva ha d’estar formulada de manera que tots a l’empresa puguin assimilar-
la i practicar-la, per exemple «treballar per al següent», i no implica documentació, perquè
qualsevol persona que treballa sap què necessita el seu següent, i pot fer-ho directament
si té voluntat d’això, sense signatures ni formalismes. Ni tan sols inversions.”

Alejandro Mendoza Plaza. (2004, 1 d’abril). “La cultura preventiva”. Las Provincias. “Euros,

Suplemento de Economía Ahorro y Empleo. València.

La maduresa d’una organització, pel que fa a la integració de la prevenció de
riscos laborals, depèn de la seva ubicació en una escala imaginària de cultura
preventiva on cada graó seria una de les fases d’adquisició (vegeu la figura 2.5):

• En el primer graó hi hauria les empreses sense cultura preventiva que
ignoren els indicadors negatius i intenten evadir-se de les responsabilitats
en matèria de seguretat i salut.
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• En el segon graó hi trobaríem les empreses que no comprenen el significat
de cultura preventiva, però que reaccionen i s’ocupen dels accidents quan
passen i fragmenten les responsabilitats al respecte.

• El tercer graó serien les empreses que entenen la cultura preventiva com
un conjunt de dades i informes i per això recopilen informació per a la
gestió dels riscos laborals i fan tota mena de càlculs estadístics però sense
aprendre’n res.

• En l’últim graó hi ha les empreses amb autèntica cultura preventiva, on la
millora contínua de les condicions laborals els permet prevenir els accidents
laborals i la seguretat forma part de la seva manera de treballar. En aquestes
empreses és habitual fomentar la difusió de les bones pràctiques en el camp
de la PRL, que tenen lloc en diverses àrees de les empreses, així com
participar en els esdeveniments públics on hi ha aquest intercanvi de bones
pràctiques.

Figura 2.5. Els quatre graons de la cultura preventiva

2.3.1 Bones pràctiques de PRL

L’aplicació de models de bones pràctiques a l’empresa per planificar campanyes de
prevenció al lloc de treball, així com integrar-les en un pla d’actuacions i decisions
de l’empresa, pot ser fonamental per aconseguir els objectius que té.

Es consideren bones pràctiques en el camp de la prevenció de riscos
laborals aquelles actuacions que augmenten el nivell de seguretat i salut
dins l’organització i estenen la cultura preventiva en promoure una millor
percepció del risc laboral i evitar danys per garantir un entorn laboral segur
i saludable.

Algunes de les característiques que permeten definir una bona pràctica són les
següents:

• Es tracta d’una experiència d’èxit que s’identifica a través d’una acció
concreta (una forma òptima d’executar un procés) on hi ha evidències clares
sobre seguretat i salut laboral.
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• És quelcom pràctic, palpable i tangible que impacta en la millora de la vida
de les persones treballadores.

• Té efecte multiplicador, és a dir, pot ser repetit o adaptat a altres circums-
tàncies i condicions de treball.

• Introdueix nous elements o millora els existents en un entorn laboral
determinat.

• Habitualment respon a una necessitat identificada en matèria preventiva
sorgida d’una meticulosa avaluació i anàlisi d’un procés, d’una tasca, d’una
forma de treballar, d’un comportament o actitud que és necessari modificar
i millorar. És a dir, té un objectiu definit, pertinent i realista.

• Està ben documentada i recollida la informació per tal de permetre la seva
transferència a altres àmbits laborals.

• És efectiva i aconsegueix un impacte observable i positiu en el context on té
lloc; sovint presenta indicadors de beneficis econòmics, socials, personals...

Les bones pràctiques poden esdevenir norma, model o quedar-se com a exemple
de referència a seguir.

Ús saludable dels dispositius mòbils

El departament de Prevenció i Salut de l’empresa de telefonia Vodafone ha presentat una
campanya de sensibilització adreçada tant al personal de l’empresa com als seus clients i
a la societat en general, per l’ús extens dels dispositius mòbils.

Alguns podrien dir que es tracta d’una acció de màrqueting més de la marca... No obstant
això, es pot considerar una bona pràctica i aportar beneficis per millorar la percepció del
risc que suposen els dispositius mòbils. Podeu veure l’anunci en el vídeo següent:

https://www.youtube.com/embed/_DEmtz7TU6o?controls=1

Les empreses que desitgen estar sempre en el nivell més alt de cultura preventiva
i excel·lència es preocuparan que:

• La seva política empresarial es fonamenti en valors i principis on les
PERSONES siguin el centre de totes les actuacions.

• La seva direcció i comandaments intermedis siguin exemplars i portin a
terme un lideratge afavoridor de la cultura preventiva, on el creixement
professional i la implicació del personal en el projecte empresarial sigui
l’objectiu compartit.

• S’escoltin les propostes del seu personal per fomentar el sentiment de
pertinença i contribució a l’organització empresarial.

• La formació contínua sigui la clau de l’organització per mantenir i millorar
les capacitats personals i professionals dels seus treballadors i treballadors.
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Col·laboradors

Fora de l’empresa podem trobar
diversos col·laboradors

especialitzats: sindicats,
col·legis professionals, patronals,

mútues...

Fer el seguiment de la
campanya

Hi ha diversos paràmetres per fer
el seguiment d’una campanya:

enquestes, notificació
d’accidents, avaluacions de

riscos, estadístiques.

• La comunicació esdevingui la competència professional més valuosa en
permetre impactar, desenvolupar, motivar i fer créixer els seus professionals.

2.3.2 Fases de les campanyes de prevenció

Una campanya de prevenció consta sempre de quatre fases diferenciades, que són:
planificació, organització, seguiment i avaluació, i modificacions.

En la fase de planificació s’ha de:

• Fixar el col·lectiu a qui va destinada la campanya i el missatge que se li
vol fer arribar, evitant que el col·lectiu sigui massa ampli, tenint en compte
les seves necessitats, sense oblidar que també s’ha d’establir un objectiu o
objectius mesurables, concrets i realistes.

• Plantejar els mitjans més adients, continguts, materials i mitjans de presen-
tació per a la difusió de la campanya, tenint en compte els destinataris i no
dubtar a buscar col·laboradors especialitzats fora de l’empresa. D’una ban-
da, és possible que ja es disposi de mitjans i canals a l’organització (intranet,
newsletter, blog, xarxes socials...) que poden abaratir el pressupost d’una
campanya específica. De l’altra, cercar institucions públiques, sindicals o
empresarials que ja disposin de materials de difusió gratuïts i de qualitat i
que posin a disposició de les organitzacions; fins i tot, de vegades, poden
proporcionar orientacions de com portar a terme una campanya.

• Comptar amb la implicació de tots els estaments de l’empresa, des de la
direcció fins als treballadors, passant per tots els comandaments, delegats
de prevenció... Com més participació hi hagi del personal de l’organització
en la creació de la campanya, més garanties hi haurà per a l’èxit, ja que
el compromís de les persones treballadores comportarà lligams emocionals
amb la campanya que es vol dur a terme.

A la fase d’organització d’una campanya de prevenció, cal que es tinguin en
compte cadascun dels aspectes següents:

• Acordar amb la direcció la durada de la campanya i el pressupost assignat.

• Definir el to de la campanya: racional, educatiu, divertit i atemoridor.

• Definir els paràmetres de seguiment i avaluació de la campanya.

• Desenvolupar un missatge clar, senzill i adient al destinatari final.

• Cercar material ja publicat per altres entitats.

• Definir els materials que cal desenvolupar, segons el que s’hagi trobat en el
mercat: DVD, vídeos, cartells, fullets.
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Mitjans de difusió

Com a mitjans de difusió interns
tenim els taulells d’anuncis, el
correu intern, els correus
electrònics, la intranet... Com a
mitjans externs, tenim concursos,
campionats, promocions...

En cada fase d’una
campanya és important la
participació dels implicats.

• Definir altres activitats per desenvolupar, com ara xerrades, concursos,
jornades de portes obertes...

• Sol·licitar la col·laboració d’altres departaments i la contractació de serveis
externs, si és necessari: informàtica, reprografia, dibuix...

• Coordinar els recursos humans i tècnics, assignant funcions i responsabili-
tats concretes.

• Fixar la planificació de la campanya de manera global i de manera individu-
alitzada per a cada responsable.

• Definir els mitjans de difusió interns i externs.

• Escollir la data d’inici de la campanya fent que no coincideixi amb dates de
vacances, èpoques de molta feina... I procurant que coincideixi amb alguna
data significativa. Per exemple, el 28 d’abril, Dia de la Seguretat i la Salut
en el Treball.

• Controlar amb rigor les dates i els terminis de realització de la campanya.

El dia 28 d’abril, Dia de la Seguretat i la Salut en el Treball

L’Organització Internacional del Treball (OIT) celebra el Dia de la Seguretat i la Salut en
el Treball el 28 d’abril, per tal de promoure la prevenció d’accidents de treball i malalties
professionals mundialment. És una campanya de sensibilització internacional que cada
any se centra en una temàtica concreta.

La tria del dia és en motiu del Dia Internacional en Memòria dels Treballadors Morts i Ferits
que el moviment sindical celebrava des del 1996. Quan l’OIT es va involucrar en aquesta
campanya el 2003 va proposar que, al mateix temps que s’honorava els treballadors morts
i ferits, es podria augmentar la consciència internacional sobre la seguretat i la salut tant
entre els sindicats com en les organitzacions empresarials, els representants i els governs,
promovent la cultura preventiva en aquesta data assenyalada del 28 d’abril.

Un cop iniciada la campanya de prevenció, comença la fase de seguiment i
avaluació. Es tracta de dur a terme accions necessàries per tal de poder detectar-ne
els punts forts i els punts febles, i així actuar sobre aquells aspectes que es puguin
millorar en campanyes futures i avaluar si s’han assolit els objectius fixats. Per a
això, en aquesta fase cal desenvolupar els següents punts:

• Realitzar el seguiment de la campanya mitjançant els indicadors definits
amb anterioritat dins la fase organitzativa.

• Realitzar l’avaluació final de la campanya mitjançant els indicadors definits
amb anterioritat dins la fase organitzativa.

• Elaborar i donar a conèixer als treballadors les conclusions de la campanya,
plantejant la possibilitat de noves campanyes i convidant que tothom aporti
idees sobre noves campanyes.

Finalment, tenim la fase de modificacions. És molt important que les errades i
desviacions detectades en la fase de seguiment i avaluació serveixin per corregir
de manera immediata, si és factible, o bé en campanyes futures aquests aspectes
negatius i així millorar el procés de realització de campanyes de prevenció.
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2.3.3 Com generar missatges preventius eficaços?

Per estendre la cultura preventiva, incrementar la sensibilització de les persones
treballadores i aconseguir un canvi d’actituds i comportaments, és imprescindible
dissenyar i implementar un sistema preventiu eficaç, amb la implicació de tot el per-
sonal de l’empresa. Aquest ha de ser reforçat amb campanyes de sensibilització
amb missatges clars i precisos que esperonin l’augment de conductes preventives
a l’empresa. Naturalment, en aquestes campanyes també hi hauria de participar el
conjunt de treballadors i treballadores per assegurar el compromís col·lectiu amb
el canvi desitjat, objecte de la campanya preventiva.

Diverses estratègies de màrqueting poden ajudar en aquest propòsit d’estendre la
cultura preventiva, en determinar els elements necessaris per generar missatges
preventius eficaços. A continuació, seguint les recomanacions de l’NTP 1.141
de l’INSST (antic INSHT), exposarem el model d’estats mentals (AIDCA) per
elaborar missatges preventius eficaços.

AIDCA, model d’estats mentals

• A d’atenció: cal copsar l’atenció de la persona treballadora, per això la força dels mitjans
audiovisuals és fonamental en tot missatge preventiu.

• I d’interès: mantenir l’atenció a través de l’interès, per exemple els beneficis per a la pròpia
salut i la de les persones del voltant d’actuar d’una determinada manera més segura i
preventiva.

• D de desig: com a conseqüència de confiar en el resultat de l’interès estimulat, es vol arribar
a obtenir allò que el missatge preventiu indica.

• C de convicció: és imprescindible persuadir les persones treballadores del benefici de
treballar amb més seguretat; només des del convenciment actuarem de forma conscient
preventivament.

• A d’acció: entesa com a modificació de conductes i canvis en la manera de treballar per
seguir una autèntica prevenció de riscos laborals.

Seguint el model AIDCA, en un missatge preventiu destacarien principalment els
següents sis aspectes o característiques:

1. La simplicitat triomfa, lema efectiu i conegut entre qualsevol persona que es
dediqui a la publicitat, significa que és millor usar poc text i imatges clares
per no saturar visualment el missatge preventiu.

2. La imatge ha de ser homogènia i cuidada. Tot i que es facin servir diferents
materials, formats i suports hi ha d’haver una línia continuista en colors,
tipografies, símbols i similars per afavorir la identificació i comprensió del
missatge.

3. La identificació o reflex de la realitat és la clau del missatge: com més
propera és la situació o l’entorn, més empremta deixa en les persones i
afavoreix el reconeixement de les situacions quotidianes laborals.
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4. La connexió amb l’emoció o sensibilitat és un factor bàsic. El missatge que
prové de persones properes que tenim en consideració causa més impacte i
perdura en el temps.

5. El drama i la violència impactant no acostumen a tenir efectes perdurables
tot i que segur que poden ser útils a curt termini per cridar l’atenció; ara
bé, les imatges desagradables (cruentes, de patiment i dolor o similar) no
generen els resultats positius desitjats.

6. Les sentències o enunciats indicatius estimulen menys que les preguntes
perquè el cervell humà funciona plantejant-se qüestions i dubtes, i per
això és preferible crear missatges que contenen preguntes que porten a
reflexionar.

Exemples de l’NTP 1.141 "Cómo generar mensajes preventivos eficaces" (INSST)

En aquestes dues imatges es pot observar la valoració dels missatges preventius en funció
del cost, l’eficàcia i la metodologia AIDCA que valora l’estat mental que provoca el missatge
en la persona que el rep.

A la figura 2.6 podeu veure un cartell informatiu de sinistralitat mensual d’una empresa i un
missatge preventiu sobre gots de la màquina de venda automàtica d’una empresa.

Figura 2.6. Cartell informatiu de sinistralitat mensual d’una empresa i missatge preventiu
sobre gots de la màquina de venda automàtica d’una empresa

Llegenda dels valors indicats a les imatges de la figura 2.6:

• El cost es categoritza en tres: BAIX quan és inferior a 10 AC, MITJÀ quan és inferior a 300 AC i
ALT quan és superior a 300 AC.

• L’eficàcia es classifica en tres: BAIXA, poca conscienciació, MITJANA, conscienciació en
prevenció, ALTA, elevada conscienciació amb canvi d’actitud.

• AIDCA es classifica en cinc en funció de l’estat mental provocat en les persones treballadores
que reben el missatge: ATENCIÓ, INTERÈS, DESIG, CONVICCIÓ I ACCIÓ.
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2.3.4 Conclusió: quan es pot considerar que una campanya
preventiva ha estat eficaç?

Es pot acabar dient que les campanyes de prevenció demostren la seva eficàcia,
sempre que compleixin les condicions següents:

• Han estat creades específicament per a un objectiu determinat de l’empresa
i han evitat els missatges generalistes.

• Han destacat pel seu contingut i instruccions positius, els quals han implicat
el grup al qual s’adreçaven.

• Han inclòs elements per donar suport a actituds i coneixements existents
com a bones pràctiques en PRL.

• Han format part d’un conjunt d’accions preventives encaminades a integrar
la seguretat com un principi estructural de l’empresa.

• Han evidenciat la seva eficàcia amb uns resultats (a curt, mitjà o llarg
termini) de canvi d’actitud i/o hàbits en les persones treballadores a qui va
adreçada la campanya de prevenció.

2.3.5 L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball i les
campanyes de prevenció

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball organitza les
campanyes “Treballs Saludables” des del 2000; anteriorment rebien el nom de
“Setmanes Europees per a la Seguretat i la Salut en el Treball“. El missatge que
envien en aquestes campanyes és que la seguretat i la salut en el treball és cosa de
tots. És bo per a tu i un bon negoci per a tothom. Cadascuna de les campanyes
van acompanyades de Premis EU OSHA a les bones pràctiques de les empreses
europees i un premi cinematogràfic per al millor documental relacionat amb el
missatge concret de cada campanya en una àmplia varietat d’àmbits laborals.

A més, posen a disposició de tots els socis europeus eines i recursos, com ara:

• Guies detallades de com planificar, gestionar i executar una campanya de
promoció preventiva del tema de cada any.

• Informació científica i tècnica sobre el tema de la campanya de cada any.

• Casos pràctics i exemples d’organitzacions, empreses, sectors productius,
entre d’altres.

• Recull de legislació europea i estatal.

• Enciclopèdia OSHwiki.
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Agència Europea de
Seguretat i Salut (OSHA)

Trobareu més informació sobre
campanyes preventives al web de
l’OSHA:osha.europa.eu/es/healthy-
workplaces-campaigns.

• Xarxes de socis col·laboradors de cada campanya.

• Publicacions i materials (infografies, presentacions digitals, cartells, fulle-
tons...).

• I, com sempre, les pel·lícules del NAPO.

Seguretat amb un somriure

El Napo és un personatge simpàtic i atractiu, d’emocions i reaccions intenses, que és l’heroi
de la sèrie de dibuixos animats que porta el seu nom. Representa un empleat que treballa
en qualsevol indústria o sector sense una feina concreta o un entorn laboral específic. És un
treballador servicial que pot ser víctima de situacions sobre les quals no té el control, però
que també pot detectar perills o riscos, o fer bons suggeriments per millorar la seguretat i
l’organització del treball.

El Napo és una persona normal, ni bona ni dolenta, ni jove ni vella; qualsevol persona, des
d’un empleat jove fins a un treballador experimentat, pot identificar-se amb el Napo. Al seu
costat han anat apareixent altres personatges (el cap, la senyora, la Napette, els animals,
objectes inanimats...) que l’acompanyen en les seves històries.

Napo va sorgir com a resposta a la necessitat d’obtenir productes d’informació d’alta
qualitat per destruir les fronteres nacionals i abordar les diverses cultures, idiomes i
necessitats pràctiques de les persones a la feina. La primera pel·lícula del Napo va ser
Best Signs Story, presentada el 1998 en un festival de la UE.

Les pel·lícules del Napo no estan dissenyades per oferir una cobertura exhaustiva d’un
tema, ni tampoc han de ser sessions de formació o d’ensenyament, però com que són
històries divertides que contribueixen a llocs de treball més segurs, saludables i millors
sempre poden formar part de les campanyes preventives de les empreses.

Podeu veure les pel·lícules del Napo en aquest web: www.napofilm.net/ca. I recordeu que
“la millor forma d’usar Napo és pensar Napo”.

Figura 2.7. El Napo, l’estrella preventiva d’OSHA
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Vegeu els art. 36 i 37 del
RD 39/ 97, pel qual s’aprova
el Reglament de serveis de
prevenció.

3. La formació en prevenció de riscos laborals

Tal com afirma el teòric de l’aprenentatge, Michel Fullan, hem d’entendre la
importància de la formació i la comunicació permanent com a motor de canvi:

“Fins que arribem a comprendre que la formació i la comunicació permanent és sinònim de
canvi, i que tot el que nosaltres coneguem sobre el que és el canvi i com s’esdevé és crític
per a qualsevol aproximació a aquesta, continuarem malbaratant recursos, creant falses
expectatives i mantenint la confusió i la frustració que envolta la formació i la comunicació
permanent.”

Fullan, M. (1982) The meaning of educational change.

L’articulat de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/95 fa referència a
diferents aspectes relacionats amb la formació de les persones treballadores en
matèria de prevenció de riscos:

• En l’apartat 5 de l’exposició de motius, la Llei diu que la planificació de la
prevenció ha de realitzar-se des del primer moment del disseny del projecte
empresarial, així com l’avaluació de riscos i les mesures preventives, i
especifica que “la informació i la formació dels treballadors dirigides a un
millor coneixement de l’abast real dels riscos derivats del treball, com de la
manera de prevenir-los i evitar-los”.

• En l’article 15 LPRL (“Principis de l’acció preventiva”) s’estableixen els
principis generals de l’acció preventiva, i concretament en l’apartat i, que
diu “donar les instruccions necessàries als treballadors”.

• En l’article 19 LPRL (“Formació dels treballadors”) estableix que l’empre-
sari haurà de garantir que tot treballador rebi formació, com ha de ser la
formació que rebin els treballadors i quan l’han de rebre.

• Segons l’article 28 LPRL (“Relacions de treball temporal, de durada
determinada i en empreses de treball temporal”), els treballadors amb
contracte de treball d’algun dels tipus esmentats rebran la formació suficient
i adient a les característiques del lloc de treball que s’ha de cobrir, d’acord
amb la seva qualificació professional i els riscos a què estigui sotmès.

En referència a qui està capacitat per desenvolupar aquestes tasques de formació,
el Reglament dels serveis de prevenció faculta els tècnics de nivell intermedi
a desenvolupar activitats de formació bàsiques dels treballadors i els tècnics de
nivell superior a desenvolupar activitats de formació de caràcter general, a tots els
nivells i en les matèries pròpies de la seva especialitat.

El terme Formació indica l’acció o efecte de formar-se, així com l’educació o
ensinistrament en certa matèria o activitat (Gran Enciclopèdia Larousse).
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Podem definir el terme formació com l’acció de transmetre coneixements
o procediments i orientar les actituds, amb la finalitat de fer que l’estudiant
sigui capaç de reproduir un comportament desitjat.

Així, dintre d’un context laboral, tenim que la formació:

• És un pilar bàsic de la prevenció de riscos.

• Ha d’estar integrada en el pla de prevenció de riscos i en el pla estratègic de
l’empresa.

• Ha de ser global, pel que fa a riscos generals de l’empresa, i específica
respecte al lloc de treball de cada persona.

• Ha d’impartir-se a l’inici de la prestació laboral i sempre que es modifiquin
les condicions de treball

• Ha d’estar incorporada en el pla de formació contínua de l’empresa, concre-
tament en les formacions contínues de l’àmbit de la seguretat i la salut que
ofereix l’empresa al seu personal.

La formació, a diferència de la informació, a més a més de generar coneixement
ha d’incidir en la conducta de la persona treballadora, de manera que, després de
rebre la formació en PRL, la persona sigui capaç de fer el que abans no podia fer
–per desconeixement– i, sobretot, se senti motivada per fer-ho.

L’objectiu de la formació en PRL és que els treballadors i treballadores
coneguin el que han de fer, per què ho ha han de fer d’aquesta forma
explicada durant la formació i aprenguin a fer-ho efectivament en el seu
lloc de treball.

La formació sempre s’ha de dur a terme en hores de treball o fora d’hores de treball,
però descomptant el temps invertit. El cost de la formació no pot recaure mai en
la persona treballadora.

L’empresa ha d’elaborar i conservar registres de totes les formacions PRL re-
alitzades indicant programa (continguts i durada), dades del tècnic formador
i l’empresa que la realitza, relació d’assistents, materials, mitjans i recursos,
resultats d’avaluacions... Els registres formen part de la documentació del sistema
de gestió preventiva i han d’estar a disposició de l’autoritat laboral competent, si
escau.

3.1 Formació de la persona adulta

Únicament la formació continuada, és a dir, la formació que la persona treballado-
ra rep durant la seva vida laboral activa, podrà garantir una actualització periòdica
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dels continguts, habilitats i actituds, i ajudar-la a desenvolupar el seu treball d’una
manera eficaç i segura.

En el context laboral, s’acostuma a usar el terme formador o formadora per a les
persones que exerceixen el rol de docent en les sessions de formació. Així, els
tècnics i tècniques de prevenció de riscos laborals són els formadors i formadores
dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral tal com indica el Reial
decret 39/97, Reglament dels serveis de prevenció.

El formador o formadora ha de tenir en compte les característiques especials que
presenta l’alumnat adult davant una situació d’ensenyament-aprenentatge.

Una persona adulta arriba al procés formatiu amb una forta càrrega interpretativa,
és a dir, amb uns forts prejudicis arrelats en les seves experiències acadèmiques i
formatives en el passat així com en les seves vivències laborals a l’empresa. A més,
les capacitats cognitives d’aprenentatge acostumen a variar amb l’edat. El conjunt
de tots aquests factors li possibilita o li nega el fet d’aprendre. Així, les principals
circumstàncies amb què es trobarà el formador o formadora en la persona adulta
que es forma en l’entorn laboral són:

• La disminució de la capacitat d’aprenentatge.

• El rebuig al canvi d’hàbits de conducta a causa de:

– Actitud negativa davant el procés d’ensenyament.

– Actitud negativa davant un tema en concret.

– Rebuig envers la figura del formador o formadora.

– Por a un esforç no desitjat.

– Por de no ser capaç d’assolir els objectius.

• Expectatives personals dels treballadors i treballadores en rol d’alumnes
dins l’empresa on treballen.

• Actituds individuals contra l’empresa per casuística laboral aliena a la
prevenció de riscos laborals, com podrien ser, per exemple, reivindicacions
d’augment de sou.

• Problemes d’organització, espais, horaris, recursos tecnològics...

3.2 Fases del procés de formació

La necessitat de formació dels treballadors d’una empresa és determinada pels
processos de treball que han de desenvolupar. En el cas de de la formació en
PRL, a més, cal complir amb els requeriments normatius, com a mínim, tot i
que el desitjable és anar a màxims i aconseguir un alt nivell de formació en
matèria de seguretat i salut en el treball que consolidi una forta cultura preventiva
a l’empresa. Cada procés de treball ha de tenir definit un pla de formació que, un
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cop executat, qualifiqui la persona treballadora per realitzar-lo correctament, tot
evitant els riscos laborals.

Qualsevol procés de formació té tres fases clarament definides, que són:

1. Planificació del procés de formació

2. Impartició de la formació

3. Avaluació de la formació

3.2.1 Planificació del procés de formació

En la fase de planificació s’organitzen i estructuren els elements que intervenen
en el procés d’ensenyament-aprenentatge. És la fase prèvia a la impartició de les
sessions formatives.

Planificar la formació és preveure i estructurar tots els elements implicats
en la tasca formativa.

La planificació és, doncs, un procés sistemàtic i formal que s’ocupa de l’anàlisi
de necessitats, la determinació dels objectius, els mètodes i tècniques didàctics,
l’avaluació i els mitjans materials del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Abans d’iniciar una o diverses sessions de formació, el formador o la formadora
ha de plantejar-se les següents qüestions:

• Com és la persona que ha de rebre la formació?

• Què és el que volem que faci en acabar la formació?

• Quina estratègia és més adient per assolir els objectius fixats?

• De quins mitjans i recursos es disposa per impartir la formació?

• En quin lloc físic s’ha de desenvolupar la formació?

• Quant temps durarà la formació en conjunt i cada sessió?

• Com avaluar si s’han assolit els objectius fixats?

Dins d’aquesta fase de la planificació del procés formatiu, podem distingir els
següents apartats:

1. Anàlisi de necessitats.

2. Informació sobre les persones treballadores assistents.

3. Determinació d’objectius.
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4. Continguts.

5. Metodologia de l’ensenyament.

6. Espai de l’ensenyament.

7. Mitjans i recursos didàctics.

8. Planificació de l’avaluació.

Anàlisi de necessitats

Fer un diagnòstic correcte de les necessitats formatives, facilita les tasques de
planificació; ja que:

• Orienta l’esforç educatiu a les necessitats reals de l’empresa.

• Permet gestionar adequadament la formació, ja que aquesta s’ajusta a les
necessitats formatives de l’empresa.

• El pla de formació es fonamenta en dades concretes i hi dóna credibilitat
davant els agents socials.

L’elaboració d’un programa de formació té l’origen en alguna necessitat concreta
i el seu objectiu és cobrir aquestes necessitats formatives.

El punt de partida d’una anàlisi de necessitats formatives dins l’empresa és
l’avaluació de riscos; tant general com específica de cadascun dels llocs de treball.

La formació ha de ser sempre la resposta a un problema.

Altres fonts d’informació per a una anàlisi de necessitats correcta poden ser
informes d’investigació d’accidents, informes de vigilància de la salut i les
demandes dels treballadors implicats, sia directament o sia a través dels seus
superiors o representants sindicals (delegats de PRL) o dels Comitès de Seguretat
i Salut; si l’empresa en té. I, lògicament, també a partir de les recomanacions del
servei de prevenció propi (SPP) o aliè (SPA); si escau.

Una anàlisi de les necessitats formatives ha d’incloure:

• Anàlisi de les accions formatives que s’han desenvolupat amb anterioritat
a l’empresa, incloent-hi les valoracions de satisfacció que els participants
van a portar a les enquestes finals i les avaluacions realitzades.

• Estudi detallat dels accidents, incidents i malalties professionals del sector
i de l’empresa (abans i després de realitzar la formació).

• Estudi de les descripcions dels llocs de treball i de les funcions (coneixe-
ments, habilitats i actituds) que són necessàries per desenvolupar les tasques
estudiades.



Gestió de la prevenció 58 Cultura preventiva: comunicació i formació

Avantatges de l’ús de
qüestionaris

Uns dels principals avantatges
d’utilitzar qüestionaris són la

rapidesa i el poc cost que
comporten. Ara bé, cal tenir

molta cura en la preparació de
les preguntes.

Avantatges de les
entrevistes

Les entrevistes proporcionen
molta informació i resultats
fiables. És un mètode llarg i

costos i és necessari que
l’entrevistador tingui experiència

prèvia en aquesta tasca.

Per últim cal destacar que el comandament directe del grup de treballadors que
ha de rebre la formació és una peça clau en tot procés formatiu. Aquesta persona
responsable laboral del grup ha pogut detectar millor que cap altra persona les
necessitats formatives concretes del grup. Tanmateix ha de rebre la mateixa
formació preventiva sobre els llocs de treball de l’equip i ha de participar en la
planificació de la formació; la seva implicació facilita la percepció positiva de la
formació per part dels integrants del seu grup.

Informació sobre els participants de la formació

Un dels mètodes més utilitzats per identificar les característiques dels assistents a
una formació és l’enquesta o qüestionari, en la que almenys hi haurà els següents
apartats:

• Dades d’identificació de la persona treballadora i del seu lloc de treball.

• Experiència professional.

• Coneixements actuals i necessaris per desenvolupar millor la seva tasca.

• Àrees d’interès.

• Tipus de formació a realitzar (presencial o a distància).

• Continguts desitjats.

• Expectatives sobre la formació.

• Preferències horàries per rebre la formació.

Una altra manera d’obtenir informació sobre les necessitats formatives és la
realització d’entrevistes personals amb els treballadors. Aquestes entrevistes
poden ser:

• Entrevistes amb els responsables d’àrea, que ens fan arribar les necessitats
detectades entre el seu personal.

• Entrevistes amb un grup de treballadors escollit, sia aleatòriament, sia per
la seva experiència, la tasca desenvolupada...

• Reunions amb consultors o experts aliens a l’empresa.

Punts febles dels qüestionaris i de les entrevistes

• Les persones treballadores no són sempre conscients de les seves mancances de formació,
per exemple d’identificació de riscos laborals, de com utilitzar els EPI, de l’ús de proteccions,
entre d’altres.

• Algunes persones poden pensar que els seus problemes desapareixeran amb l’assistència a
un curs de formació, i sovint demanen assistir a tot tipus de cursos. A més, l’assistència a
cursos de formació esdevé una manera agradable de trencar la rutina laboral per a algunes
persones.

• Acostuma a haver-hi grans diferències entre els tipus de cursos demanats pels treballadors i
les formacions que sorgeixen dels objectius marcats per la direcció.
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Els objectius s’han de
redactar en funció de
l’activitat que ha de
desenvolupar la persona
treballadora que rep la
formació.

Objectius segons l’àmbit de
coneixement

Com a exemples d’objectius
segons l’àmbit de coneixement
tenim els següents: conèixer les
normes específiques d’actuació
davant d’un incendi o el protocol
de transvasament de líquids
inflamables o el procediment
segur a l’hora de manipular
manualment càrregues entre
dues persones...

Determinació d’objectius

Podem definir “objectiu” com allò que la persona treballadora ha d’assolir
en acabar el procés de formació.

És important conèixer i fixar els objectius d’una activitat formativa, ja que són els
que determinen tres qüestions importants:

• Els continguts de l’ensenyament.

• Les tècniques i mètodes que s’han d’emprar en el procés.

• L’avaluació de l’ensenyament.

El responsable de la formació ha de fixar els objectius de l’activitat formativa en
funció de les necessitats formatives detectades i la seva redacció ha de ser el més
clara i concreta possible.

Aspectes a tenir en compte per formular correctament els objectius:

1. Parlar del que han d’assolir les persones que reben la formació, no de l’activitat que fa el
responsable de la formació impartint-la.

2. Enfocar-los en els resultats apresos (competències, habilitats, capacitats...) per les persones
treballadores participants de la formació.

3. Explicar detalladament les condicions de realització de les activitats finals que es duran a
terme.

4. Incloure els criteris d’avaluació per valorar els resultats aconseguits.

Per altra banda, hi ha diversos tipus d’objectius formatius; segons la seva amplitud
i àmbit d’activitat.

Els objectius en funció de la seva amplitud poden classificar-se en:

• Objectius generals. Expressen de manera global els resultats finals que han
d’assolir les persones treballadores participants de la formació i orienten la
planificació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

• Objectius específics. Es defineixen a partir de l’anàlisi i descomposició
dels objectius generals en activitats i competències més senzilles. Són fites
parcials sobre els comportaments que han d’assolir les persones treballado-
res participants de la formació en acabar el procés de formació. Han de ser
objectius observables i mesurables per poder ser avaluats.

Pel que fa als objectius segons l’àmbit d’activitat, podem parlar de tres tipus
d’objectius en tot procés educatiu, que ens marcaran el mètode o les tècniques
pedagògiques que haurem d’emprar (saber, saber fer i saber estar):
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Objectius per a l’àmbit
actitudinal

Com a exemples d’objectius
segons l’àmbit actitudinal tenim
els següents: l’actitud personal
favorable per a la prevenció de
riscos, utilització correcta dels
EPI, la integració de la cultura

preventiva en la forma de
treballar i estil de vida...

• Àmbit dels coneixements (saber). Aquí s’inclouen les aptituds intel·lectuals
com ara comprendre conceptes teòrics, memoritzar el significat dels codis
de seguretat dels productes, relacionar els equips de protecció individual
amb els riscos dels quals protegeixen...

• Àmbit de les habilitats (saber fer). En aquest apartat s’inclouen aquelles
habilitats de caràcter pràctic que ha de saber realitzar una persona treba-
lladora en acabar una determinada formació. Per exemple, la resolució
de problemes o incidents en el lloc de treball, la utilització segura de
màquines i/o aparells, com realitzar la reanimació cardiovascular amb un
desfibril·lador automàtic...

• Àmbit actitudinal (saber estar). S’inclouen en aquest apartat les aptituds
de caràcter afectiu o emocional, que són determinades pels sentiments
d’acceptació o rebuig i l’escala personal de valors de cadascú, com ara ser
capaç de recriminar algun comportament insegur i contra normativa en PRL
davant la resta de companys de feina per defensar el dret a la seguretat i salut
de tot l’equip de persones que hi treballen.

Punts a aclarir per a una formulació correcta dels objectius formatius:

1. Qui? Sempre la persona que rep la formació (el subjecte)

2. Què? L’acció que ha de portar a terme un cop rebuda i assimilada la formació (el verb a
realitzar)

3. Com? El mitjà, els recursos, les tècniques, els materials... (els complements verbals)

4. Quant? Allò mesurable, quantificable i qualificable, els nivells mínim i màxim, els errors
permesos... (els adjectius)

5. Quan? Determinar el temps necessari per assolir-los (el complement temporal)

Continguts

Els continguts són la concreció dels objectius, de manera que es determina
allò que la persona receptora de formació ha d’aprendre i assolir.

Els continguts són la base de l’acció formativa i s’estableixen a través de:

• Un temari, programa o índex abans d’iniciar la sessió o sessions on
desenvolupar el conjunt d’objectius.

• Una distribució temporal tenint en compte la seva importància per arribar
als resultats a assolir.

• Un ordre lògic en el seu desplegament; es parteix dels continguts més
rellevants i significatius.

• Una connexió directa amb la realitat dels llocs de treball mitjançant casos,
simulacions, demostracions...



Gestió de la prevenció 61 Cultura preventiva: comunicació i formació

• Una diferenciació clara segons la seva tipologia: conceptual (coneixements
teòrics que cal saber i recordar), procedimental (habilitats i capacitats en fer
tasques i dur a terme accions) i actitudinal (formes de comportar-se seguint
uns valors i normes assumits com a propis).

En la preparació dels continguts s’han de seguir els següents passos:

1. Selecció dels continguts en funció dels objectius que s’han d’assolir.

2. Organització dels continguts, agrupant-los en funció de les àrees temàtiques
de coneixements, temporalitzant-los i ordenant-los, en funció dels mitjans,
espais i mètodes d’ensenyament escollits.

3. Selecció de les activitats d’aprenentatge més adients per assolir cadascun
dels objectius.

4. Organització de les activitats d’aprenentatge en funció dels espais, mitjans
i mètodes d’ensenyament escollits.

Formacions freqüents en PRL

Alguns exemples de formacions en PRL que acostumen a impartir els tècnics són:

• Formació inicial del lloc de treball (riscos i mesures de prevenció).

• Com actuar en cas d’emergència (pla d’emergències de l’empresa).

• Treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

• Actuació en primers auxilis.

• Taller pràctic de manipulació manual de càrregues (MMC).

• Mesures de prevenció i lluita contra incendis.

Continguts mínims de la formació PRL

La formació preventiva dels treballadors i treballadores d’una empresa o orga-
nització ha d’incloure una sèrie de continguts mínims de la formació PRL;
classificats en els següents blocs:

Formació general:

• Conceptes generals de prevenció de riscos laborals

• Coneixements sobre legislació i normativa bàsica

• El pla de prevenció de l’empresa: política preventiva, modalitat d’organitza-
ció de la prevenció, organigrama preventiu amb les responsabilitats clares
de cada nivell de comandament.

• Resum dels riscos generals de l’empresa i les seves mesures de prevenció i
protecció.



Gestió de la prevenció 62 Cultura preventiva: comunicació i formació

TPC

TPC són les sigles de la targeta
professional de la construcció, el

document que acredita que el
treballador de la construcció ha

rebut, com a mínim, la formació
inicial de PRL. Aquesta targeta
és exigida a qualsevol persona

per entrar a treballar a una obra
en construcció. També existeix,

de forma equivalent, en el sector
de la siderometal·lúrgica i en el

de la fusta.

• Pla d’emergències: lluita contra incendis, evacuació i primers auxilis.

Formació per al lloc de treball:

• Font i origen dels danys existents.

• Identificació de riscos associats als danys existents i valoració del nivell de
risc.

• Mesures previstes per al control del risc.

• Procediments i instruccions de treball.

Formació pràctica per a les tasques del lloc de treball:

• Posada en marxa i funcionament dels mitjans i equips de treball (màquines,
eines i instal·lacions).

• Ús de mesures de protecció col·lectiva i individual disponibles en el lloc de
treball.

• Mesures d’emergències i primers auxilis, en el cas de formar part dels
equips d’intervenció del pla d’emergències de l’empresa.

Altres possibles necessitats de formació:

• Nivell bàsic PRL (RD 39/97, Reglament dels serveis de prevenció) per als
delegats de PRL de l’empresa.

• Recurs presencial preventiu per als treballadors i treballadores designats
com a tals a l’empresa.

• En els sectors com la construcció, el metall o la fusta, hi ha l’exigència nor-
mativa en els convenis col·lectius de formacions específiques certificades,
com per exemple: targeta professional de la construcció (TPC) bàsica (8 h);
TPC paleteria (20 h); TPC pintura (20 h); TPC específica per a demolició i
rehabilitació (6 h)...

Metodologia de l’ensenyament

Entenem per metodologia d’ensenyament el conjunt d’estratègies utilitzades pel
responsable de la formació per impartir les sessions d’aprenentatge. El mètode és
el camí que escollim per tal d’assolir els objectius fixats i és una elecció personal
de cada tècnic formador.
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Un exemple clar de mètode
afirmatiu és la classe
magistral.

La metodologia es manifesta amb la dinàmica de l’aula a través del rol,
les funcions i les tasques de la persona formadora i dels assistents, de les
formes d’agrupament proposades per a les activitats formatives, de la gestió
del temps i la forma de participació planificada i dels resultats que s’obtenen
i que constituiran les evidències de l’aprenentatge.

No hi ha un mètode millor que l’altre, sinó que ho serà en funció dels objectius,
els continguts, la durada, l’espai físic, el nombre de participants i les seves
característiques, el formador o la formadora i el seu estil de comunicació, els
recursos didàctics i tecnològics disponibles, entre d’altres. Cada responsable de
la formació ha de determinar el mètode més adient en cada cas.

Els mètodes docents estan directament relacionats amb els objectius que s’han
d’assolir i es poden classificar en quatre grans grups:

• Mètode afirmatiu (objectius bàsicament cognitius). També anomenat
expositiu o didàctic. És la transmissió unidireccional de coneixements
del formador o formadora mitjançant l’exposició oral dels continguts. El
participant de la formació és passiu, només rep el discurs de la formació.

• Mètode demostratiu (objectius bàsicament procedimentals). Els contin-
guts es transmeten mitjançant demostracions pràctiques del procediment per
realitzar una tasca. L’activitat és desenvolupada en un primer moment pel
formador o formadora i després la desenvolupa la persona receptora de la
formació prenent un paper actiu en l’assoliment dels continguts tot repetint
l’activitat, un o més d’un cop.

• Mètode interrogatiu (objectius cognitius/afectius). A partir dels conei-
xements i experiències previs dels participants de la formació, el tècnic
formador recondueix l’activitat a l’objectiu de l’aprenentatge mitjançant
preguntes. És important que els tècnics formadors dominin les tècniques
d’animació i dinàmica de grups.

• Mètode actiu (objectius cognitius/afectius/procedimentals). El propòsit és
que els participants de la formació arribin a extreure els coneixements per
si mateixos, a partir de l’activitat desenvolupada (reflexió sobre fets, reso-
lució de problemes, anàlisi de casos, associació d’idees...), i així assoleix
l’objectiu de l’aprenentatge. L’activitat d’aprenentatge recau principalment
sobre els participants.

Quanta informació es reté?

Diversos estudis han demostrat que el percentatge d’informació que reté una persona en el
cas d’una actitud passiva és aquest: el 10% d’allò que llegeix, el 20% d’allò que escolta, el
30% d’allò que veu, el 50% d’allò que veu i escolta al mateix temps. En el cas d’una actitud
activa és el 70% d’allò que comenta i discuteix i el 90% d’allò que comenta i discuteix si al
mateix temps desenvolupa alguna activitat relacionada.
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El soroll és un element de
distorsió de la concentració

dels participants i dels
tècnics formadors.

Figura 3.1. Piràmide d’aprenentatge segons Edgar Dale

http://ateneu.xtec.cat/

Espai de l’ensenyament

L’elecció correcta de l’espai físic on ha de desenvolupar-se l’activitat de formació
no és garantia per si mateixa de l’èxit del procés, però sí que pot evitar que sigui
causa del seu fracàs.

Com ha de ser el lloc per desenvolupar la formació?

Les condicions físiques del lloc on s’ha de desenvolupar l’activitat formativa, i que cal tenir
en compte, són:

• Dimensions de la sala, en funció del nombre de participants de la formació i les metodologies
i dinàmiques que es volen dur a terme durant la sessió o sessions de formació.

• Il·luminació suficient que no produeixi reflexos a la pantalla de projecció si durant la formació
s’usa aquest recurs tecnològic.

• Nivell de soroll adequat per no generar desconfort auditiu ni obstacles comunicatius.

• Temperatura adient entre 20°C i 23°C per no crear desconfort tèrmic per fred ni tampoc
“adormir” per excés de calor.

• Mobiliari adient d’acord amb els criteris ergonòmics i el tipus de metodologia emprada.

• Mitjans didàctics en funció del tipus de formació.

• Recursos tecnològics adients a la metodologia de la formació.

Mitjans i recursos didàctics

Podem definir els mitjans i recursos didàctics com el conjunt de materials impre-
sos, audiovisuals i multimèdia, en general, utilitzats com a eines o instruments
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Mitjans didàctics

Hi ha diversos tipus de mitjans
didàctics: pissarra, portafolis,
pòsters, maquetes, projector,
dispositius de vídeo o DVD,
ordinador personal, tauletes
digitals, mòbils, simuladors...

Per ajudar-vos a triar els
mitjans i recursos
didàctics més adients,
consulteu el punt
“Recursos i mitjans
didàctics (avantatges i
inconvenients)” de la
secció “Annexos” al web
del mòdul.

pedagògics per a transmetre els continguts durant la impartició de les sessions de
formació. Són sempre triats pel tècnic PRL responsable de la formació per fer
arribar els continguts i afavorir el procés d’aprenentatge dels participants de la
formació.

La importància que tenen els recursos didàctics està avalada per nombrosos estudis
que afirmen que l’ésser humà aprèn en un 83% a través de la vista. El responsable
de la formació ha de tenir en compte aquesta dada a l’hora de dissenyar les classes.
A més, no hi ha dubte que la societat actual ha fomentat en gran mesura la cultura
audiovisual, per la qual cosa, conscientment o inconscientment, els assistents a
una formació tenen una bona predisposició cap als continguts que estimulen la
vista i l’oïda.

Principals funcions que han de complir els mitjans i recursos didàctics

• Estructurar els continguts i servir de guia ordenada en el procés d’aprenentatge.

• Facilitar la transmissió dels continguts i la seva comprensió.

• Aportar referències visuals i sonores de la realitat laboral.

• Representar la realitat proporcionant exemples de situacions laborals i proposar models nous.

• Potenciar l’aprenentatge per aportar estímuls atractius i innovadors que permetin fer sessions
formadores impactants.

• Afavorir la participació dels treballadors i treballadores en el procés d’aprenentatge.

Planificació de l’avaluació

Un cop fixats els objectius de l’activitat formativa i en funció d’aquests, cal
que el responsable de la formació planifiqui l’avaluació de l mateixa. Aquesta
planificació comporta definir:

• Allò que s’ha d’avaluar.

• Els criteris d’avaluació.

• El moment en què es farà tenint en compte on es farà.

• Les tècniques i instruments d’avaluació escollides.

Avaluar és aprendre: tant per a la persona que avalua, perquè li permet
decidir i adaptar les seves estratègies pedagògiques a les característiques
de les persones que s’estan formant; com per a aquestes últimes, ja que
constaten on es troben en el procés d’aprenentatge i els permet avançar i
seguir aprenent.

Tot procés d’aprenentatge (en qualsevol context pedagògic) necessita l’avaluació
per diversos motius: regular el propi procés, per reajustar la formació, per ser
conscients de l’assoliment dels continguts, per comprovar competencialment
l’aplicació dels continguts apresos, entre d’altres. Precisament aquest últim motiu
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és l’autèntica raó de ser de l’avaluació en una formació de l’àmbit de la prevenció
de riscos laborals.

Tant el responsable de la formació, com els participants que la reben i l’empresa
o institució on treballen necessiten tenir resultats positius: que els continguts de
les sessions formatives han estat apresos i són un benefici real per incrementar la
cultura preventiva de l’organització. És a dir, que les evidències de l’aprenentatge
s’obtenen, realment, en el lloc de treball on desenvolupen les tasques i activitats
laborals. Aquesta seria una avaluació posposada (o diferida) en el temps respecte
del moment d’impartir la formació.

Com que és molt complex arribar a executar aquesta avaluació en el lloc de treball,
el que s’acostuma a fer a les sessions de formació PRL són avaluacions al final de
la sessió (o al final de l’última sessió, si són un conjunt) mitjançant qüestionaris
teòrics acompanyats de les enquestes de satisfacció (requerides pels sistemes de
gestió de qualitat) on es valora la sessió formativa i el formador o formadora.

És convenient dissenyar programes formatius senzills, específics i de curta
durada. S’hi han d’incloure activitats de record i aprofundiment del
contingut. També és primordial avaluar l’eficàcia de la formació en el
lloc de treball per poder argumentar la inversió realitzada, l’increment de
cultura preventiva a l’empresa i la disminució de les xifres de sinistralitat,
entre d’altres.

3.2.2 Impartició de la formació

La impartició de la formació és la segona fase del procés de formació, després de
la planificació i abans de l’avaluació. Dit d’una altra manera, és el moment en què
es duu a terme tot allò que s’ha planificat anteriorment i es produeix la interacció
entre formador o formadora i les persones que reben la formació.

En la impartició de la formació cal distingir tres aspectes importants:

• Funcions del tècnic de prevenció de riscos com a formador.

• Motivació de les persones assistents a la formació

• L’estil comunicatiu del tècnic responsable de la formació.

Funcions del tècnic PRL com a formador

Entre la planificació i l’avaluació del procés de formació, el tècnic formador
PRL ha de desenvolupar una sèrie de funcions en la impartició de les sessions
formatives que poden agrupar-se en tres apartats:
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Exemples de motivació

Algunes de les accions essencials
per motivar les persones és
informar-les dels objectius del
curs, deixar clar què s’espera
d’elles o demostrar la utilitat
d’allò que aprendran sobre
prevenció de riscos laborals en la
seva feina diària a l’empresa.

L’empatia és la capacitat
d’una persona de posar-se
al lloc de l’altre.

• Informació: ha de donar a conèixer als assistents a la formació els objectius
que han d’assolir, els mètodes i procediments que han d’utilitzar i desenvolu-
par, amb els recursos proporcionats, i les tasques o accions a realitzar durant
l’activitat formativa. A més a més, ha d’escoltar els assistents, atendre
les seves consultes i donar-los retroalimentació adequada. També els ha
d’orientar sobre els continguts, les tècniques de treball i tot allò que els
pugui ajudar a assolir els objectius fixats.

• Motivació: cal promoure i estimular l’aprenentatge dels continguts; el
formador o la formadora ha de demostrar la seva capacitat empàtica animant
els participants de la formació.

• Organització i control, cal tenir la formació ben planificada per ser un
bon guia de l’aprenentatge i controlar l’assimilació dels continguts dels
participants, ja que és el responsable del desenvolupament de les sessions
formatives.

Motivació de les persones assistents a la formació

Podem definir la motivació com l’interès d’un individu envers un fi que
reconeix com a capaç de satisfer les seves necessitats.

No n’hi ha prou amb saber o saber fer alguna cosa, sinó que és necessari voler-la fer.
La motivació d’una persona és determinant per arribar a un nivell de rendiment
i un grau d’aprenentatge adequats per assolir els objectius fixats. Tota motivació
pot ser de dos tipus:

• Extrínseca: la conducta és motivada per causes externes a la tasca (recom-
pensa). És a dir, la persona està interessada en el seu propi aprenentatge.

• Intrínseca: la conducta és motivada per sentiments de satisfacció i autorea-
lització de la persona. Normalment aquesta motivació està associada a una
expectativa més gran d’èxit. És a dir, l’interès per aprendre que manifesta la
persona que rep la formació es basa en alguna cosa aliena a l’aprenentatge.

Motivar els treballadors i treballadores assistents a la formació és, probablement,
la tasca més difícil del formador. Les pautes d’actuació que es presenten tot seguit
poden ajudar a generar la motivació necessària per aprendre i provocar un canvi
d’actitud:

• Crear un clima agradable. Per a això, el formador o formadora ha d’actuar
amb cordialitat i respecte, escoltar els assistents, facilitar l’intercanvi d’in-
formació...

• Informar dels beneficis que obtindran de l’aprenentatge els treballadors i
treballadores amb l’activitat formativa.
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Coneixements en
neurocomunicació

En formació és evident la
importància que el formador o
formadora tingui coneixement

dels aspectes bàsics de la
neurocomunicació per arribar a

l’objectiu formatiu de PRL.

• L’empatia manifestada pel formador o formadora fa que les persones esti-
guin més predisposades a l’activitat formativa. Per a això, és important
mostrar interès personal per cadascuna d’elles (si és possible de forma
individual o de forma general com a col·lectiu), demostrar confiança en el
seu treball i facilitar l’intercanvi d’experiències entre elles.

• El nivell didàctic i l’estil comunicatiu del formador o formadora té un pes
significatiu en la motivació que pot generar.

• Els recursos didàctics i la metodologia de les sessions també poden generar
més o menys motivació en els treballadors.

Allò que mai pot oblidar un bon tècnic PRL durant les sessions de formació és
que aquestes s’adrecen a persones adultes que, en moltes ocasions, fa anys que
exerceixen una professió determinada i no tenen gaire predisposició a que vingui
una persona aliena a l’empresa a “donar-los lliçons” de com fer les tasques pròpies
dels seus llocs de treball.

L’estil comunicatiu del formador o formadora

Les habilitats comunicatives del tècnic PRL són una de les competències profes-
sionals requerides per exercir la seva professió en qualsevol de les tasques que
ha de portar a terme quotidianament. Ara bé, aquesta capacitat comunicativa
pren rellevància destacada en les sessions de formació. És imprescindible, per
a l’èxit de la formació, que qui l’estigui impartint demostri un estil comunicatiu
didàctic, persuasiu i engrescador. Cal saber parlar en públic –els participants de
la formació són el públic– i tenir l’esperit de millora constant de les presentacions
creades per a cada formació.

Els continguts de les sessions de formació poden ser conceptuals, procedimentals
o emocionals. Tots es desenvolupen a partir d’una seqüenciació d’idees o
missatges que configuren el discurs didàctic, fil conductor de la formació.

Saber expressar una idea és tan important com la mateixa idea.

Per transmetre eficaçment el contingut preventiu de la formació, el tècnic formador
ha de tenir cura de com el comunica. Tots els components que acompanyen el
discurs verbal del formador o formadora són essencials. Sobretot perquè sovint
–per no dir sempre– l’objectiu final de la formació preventiva és modificar hàbits
de conducta per aconseguir un nivell més alt de seguretat i salut a l’empresa.
Aquest canvi només es produeix quan treballadors i treballadores estan fermament
convençudes dels seus beneficis i les incorporen en la seva forma de ser, estar i
treballar al lloc de treball.

Per aconseguir un estil comunicatiu de formador o formadora, sense patir la
denominada “por escènica” i el nerviosisme, el millor és convèncer el nostre
cervell que parlar en públic no és cap situació de perill. Els consells a seguir
són:



Gestió de la prevenció 69 Cultura preventiva: comunicació i formació

1. Arribar amb prou temps al lloc on fer la presentació o formació en
prevenció de riscos laborals (PRL) per preparar els recursos tecnològics o
altres materials que farem servir i disposar d’uns minuts per a la nostra
concentració en la tasca de parlar en públic, sense perdre de vista que
disposar de suficient temps d’antelació és una manera de respectar el temps
dels altres i ajuda al desenvolupament correcte de la sessió de formació.

2. Respirar lentament i profundament i beure aigua, per calmar els nervis i
preparar la veu, tant abans de començar la presentació com durant la sessió.
L’ampolla o got d’aigua és un recurs útil per fer alguna breu parada de
reconducció del discurs en cas d’haver-lo de rectificar, reprendre el fil, fer
una pausa dramàtica per generar misteri o crear expectatives, entre d’altres
opcions, si escau.

3. Somriure de forma natural i amable durant el discurs és un bon acom-
panyament per reduir distàncies amb els participants i “autoconvèncer” la
nostra ment (cervell intern) i cos de que tot va bé. En somriure el cervell
comença a emetre informació per activar la segregació de les hormones de la
felicitat més conegudes: les endorfines. Aquestes hormones provoquen en
nosaltres un estat plaent, satisfactori i de calma relaxant. Diu la dita popular
“tothom somriu en el mateix idioma”. El somriure expressa franquesa i
cordialitat; a més, repercuteix en el to càlid de la veu i predisposa a una
actitud afable en l’oient.

4. Establir una mirada neta i distribuïda entre diferents persones o sectors
d’assistents de manera aleatòria –sense intimidar ni fixar el focus en una sola
persona o sector– per implicar el màxim de persones possibles en el discurs.
D’aquesta forma s’interpel·la la seva atenció i se’ls fa partícips del missatge;
elles són el focus principal de la sessió (han d’aprendre els continguts) i ho
han de sentir així.

5. Adquirir una postura còmoda per dirigir-se al públic permet elaborar un
discurs competent. En general és preferible fer la presentació o formació
dempeus perquè es guanya visibilitat i es projecta millor la veu. Els
experts en comunicació recomanen la denominada en castellà postura VASE
(vertical, accessible, simètrica i estable). Significa que cal estar recolzats
equilibradament entre els dos peus –ni massa junts ni massa separats–, amb
les espatlles tranquil·les –ni encongides, ni tirades endavant o endarrere–
i el tors de cara al públic, sense inclinacions ni torsions de cap. Aquesta
postura VASE és la principal d’inici i final i durant la presentació, tot
i que la tendència actual és que hi hagi un cert moviment calmat que
permeti aproximar-se als participants o bé a la pantalla (si estem projectant
alguna cosa), però mai donant l’esquena; és clar! Per descomptat, aquests
moviments o desplaçaments curts no han de ser nerviosos ni balancejos
incòmodes.

6. Tenir cura de la nostra veu; és l’instrument principal gràcies al qual
s’emet el missatge. Els aspectes essencials que li donen expressivitat
emotiva són: l’entonació i el timbre, la vocalització o articulació dels
mots, la intensitat i energia, el ritme i la cadència (emetre les paraules
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de forma regular o intermitent o a trompades o...) i el volum o potència.
Per exemple, parlar exageradament ràpid s’associa al nerviosisme i sovint
comporta poca vocalització o articulació de les paraules. En canvi, anar
massa lent acostuma a provocar una sensació de monotonia i convida l’oient
a distreure’s o adormir-se.

7. Estar atent a la gestualitat de braços i mans per acompanyar i il·lustrar
les paraules sense exageracions. Les expressions facials, els moviments del
cap, de les mans, dels braços, entre d’altres parts del cos, expressen afectes
i transmeten missatges perquè són indicadors instintius emocionals molt
potents. Durant el discurs cal pensar en els gestos i expressions per tal que
s’alineïn de forma natural i coherent amb el missatge preventiu que estem
donant. El nostre cos forma part del discurs per convèncer els assistents de
l’honestedat dels continguts que impartim.

8. Preparar la forma i l’estructura de la presentació en funció de l’objectiu
marcat, del temps (una sola sessió o diverses; per exemple) i dels recursos
disponibles. La preparació prèvia ha d’estar ben planificada i pensada ben
bé com si fos la planificació d’un viatge i el tècnic formador, l’emissor
guia del viatge. Lògicament la forma i estructura variarà si es tracta d’una
formació teòrica o bé tipus taller, per exemple.

Inicialment, cal tenir definit clarament el tema o contingut central de la
formació, destriant idees principals de les secundàries i pensant quina
informació essencial cal reunir per elaborar un discurs organitzat en un
context determinat. A continuació cal fer la recerca d’elements de suport i
fonament de les idees exposades: dades científiques i tècniques, exemples
reals, anècdotes versemblants, esdeveniments laborals... En definitiva, tot
allò que faciliti la comprensió del contingut posant èmfasi en interpel·lar
la part emocional del cervell dels oients. L’objectiu és commoure’ls,
sensibilitzar-los i/o formar-los en algun dels temes preventius. L’estructura
d’un discurs formatiu en cada sessió no difereix gaire d’altres productes
comunicatius: introducció, nus i desenllaç o conclusió.

• Una introducció o obertura inicial amb presentació del tema i
personal del tècnic en prevenció de riscos (tant si és de l’SPP com
si és de l’SPA). La presentació personal serà més o menys formal en
funció de les circumstàncies i el context laboral (primera sessió de
formació o tercera o última, tècnic de la pròpia empresa o extern...).
És recomanable cridar l’atenció sobre l’element central de la sessió
des del primer moment: amb una pregunta adreçada als participants,
una afirmació sorprenent, formulant un elogi raonat, compartint una
cita d’un personatge o autor conegut, mostrant un objecte, eina o
instrument de l’entorn laboral relacionat amb la seguretat i la salut
en el treball, narrant una anècdota breu i atractiva, realitzant un joc,
fent un comentari amb humor (si és sobre un mateix, millor!).

• Un nus on desenvolupar el tema amb tots els recursos multimèdia,
textuals, audiovisuals... que s’hagin preparat (vegeu la taula 3.1). Si
s’opta per una presentació digital de dispositives, la preparació del
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“La distància més curta
entre dues persones és el
somriure” (cita atribuïda a
Víctor Hugo).

disseny és bàsica perquè sigui una eina efectiva de recolzament del
discurs formatiu i no un element disruptiu o conflictiu.

• Un desenllaç o conclusió final o síntesi de la sessió formativa que
pugui incloure un moment memorable perquè els assistents recordin
bé el contingut central i perquè serveixi com a connexió per a la
propera sessió, en el cas de disposar de diverses sessions. Tot va
bé sempre que se segueixi l’estil comunicatiu emprat fins a aquell
moment.

9. Enfocar el discurs en els participants: quantes persones hi assistiran, si
venen per voluntat pròpia o no, què vull que recordin, què els aportarà la
presentació de PRL, de quina manera puc captar la seva atenció, quines
són les seves inquietuds laborals i preventives, com puc connectar amb
elles, quin nivell de coneixement tenen sobre el tema (són especialistes
d’aquell àmbit preventiu, tècnics...). Sovint no es coneixen personalment
i individualment cadascuna de les persones assistents però sí que podem
imaginar prèviament com seran. Com a tècnics d’un SPA, per exemple,
podríem saber quina empresa és, en quina àrea o departament treballen,
quins llocs de treball ocupen, fins i tot podríem tenir un històric de les
formacions que han rebut; entre d’altres informacions.

10. Fer participar les persones assistents cada 10-15 minuts per mantenir el
nivell d’atenció adequat i l’interès formulant alguna pregunta, mostrant-
los algun objecte sorprenent, narrant una breu anècdota curiosa real o
imaginada però versemblant. No podem perdre de vista la importància de
les emocions (cervell reptilià) en el procés comunicatiu i les aportacions de
la neurocomunicació per aconseguir la millora de l’habilitat i competència
comunicativa dels tècnics en PRL.

11. Agrair sempre l’atenció prestada al final de cada sessió formativa i, si escau,
obrir torn de preguntes i oferir les nostres dades de contacte per recollir
comentaris, aprofundir en el tema, resoldre dubtes, preparar material per a
la propera sessió (si n’hi ha més d’una)...

Adopta la postura VASE per
transmetre seguretat.

Una bona presentació digital ajuda a
reforçar el discurs formatiu.

"El teu llenguatge corporal modela la teva identitat" (Ted Talk d’Ammy Cuddy)

Amy Cuddy és una psicòloga social professora de l’escola de negocis de HARVARD
especialitzada en la conducta no verbal i com els judicis i les opinions ràpides que sorgeixen
durant les relacions comunicatives influeixen en la percepció dels altres, d’un mateix i en la
concepció del món.

Teniu la síntesi de la seva teoria a: tinyurl.com/zv5bdvtm (www.ted.com).

Taula 3.1. Consells de disseny de presentacions digitals

Sí que funciona... No funciona...

• Fons neutre per destacar el text i captar l’atenció. • Massa text, que el formador tendeix a llegir i els
assistents es distreuen i perden interès en escoltar.

• Usar il·lustracions de qualitat (ni desenfocades ni
pixelades) que reforcin el tema amb conceptes
visuals o metàfores.

• No abusar de llistes i nivells per no caure en un
excés d’informació.

• Si és necessari fer servir llistes, millor que vagin
apareixent conforme els elements són necessaris per
al discurs.

• No abusar de barreja de colors i tipografies per no
provocar dificultats de visió.
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Oratòria

L’oratòria és l’art d’expressar-se,
de parlar en públic, de la

comunicació clara i objectiva. A
l’antiga Grècia l’oratòria era una

de les arts per excel·lència del
savi; les altres dues eren la
retòrica (art de persuasió i

eloqüència) i la dialèctica (art
del diàleg, la conversa i el debat).

Trobareu explicacions de
com elaborar un bon

Elevator pitch i un bon
Storytelling a la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

Taula 3.1 (continuació)

Sí que funciona... No funciona...

• Una idea per a cada diapositiva per no atabalar ni
barrejar conceptes.

• No exagerar la transició de diapositives i elements
amb animacions que puguin dificultar la comprensió
clara de les idees.

• Millor tipografies sense gràcies; si cal destacar
algun terme sempre es pot canviar de color o de
mida.

• No sobrecarregar la diapositiva (ni la presentació en
conjunt) amb esquemes, gràfics, taules, diagrames.

• Usar sempre la mateixa gamma de colors en el
conjunt de diapositives.

• No ser incoherent en la tria de plantilla amb el tema,
ambdós han d’encaixar de forma harmònica.

Eines comunicatives destacades avui dia

Hi ha diversos instruments o eines comunicatives que faciliten l’elaboració de les
presentacions en públic i permeten portar a bon port el discurs i millorar l’oratòria
personal en qualsevol ocasió. Dues de les més destacades actualment, sobretot en
el camp de la formació, són: l’Elevator pitch i l’Storytelling.

L’Elevator pitch és un breu discurs de presentació que busca atrapar l’interès i
la curiositat de la persona o persones que t’escolten en molt poc temps. El seu
objectiu és donar una idea clara sobre tu i el servei que ofereixes en menys de
seixanta segons. El seu nom ve de l’anglès i fa referència a un discurs que ha de
convèncer algú en el temps que dura un viatge en ascensor (vegeu la figura 3.2).

Figura 3.2. Informació que s’ha de donar durant un ’Elevator
pitch’

Per la seva banda, s’anomena Storytelling l’art d’explicar una història de manera
que connecti amb les emocions i buscant generar l’empatia de l’audiència. És
una eina comunicativa de gran impacte que pot potenciar molt l’efecte d’una
presentació, ja que treballa el compromís, la connexió i la relació propera entre el
públic i la persona responsable de la presentació (vegeu la figura 3.3).
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Figura 3.3. ’Storytelling’ o l’art d’explicar històries

Ambdues són molt benvingudes en l’àmbit laboral i, sobretot, s’han descobert com
a grans aliades de la PRL perquè faciliten el creixement de la cultura preventiva
de tot el personal de l’organització. Totes dues permeten posar l’èmfasi en la
vessant emocional (des de la perspectiva de la neurocomunicació) que comporten
els temes de seguretat, salut i benestar dels treballadors i treballadores.

3.2.3 Avaluació del procés formatiu

Finalment, després de planificar i impartir la formació, arriba el moment d’avaluar-
la. Quan parlem d’avaluació, ens referim a una part del procés formatiu que
permet valorar els resultats de l’activitat formativa. La part més coneguda és
la de verificar en quina mesura s’han assolit els objectius de l’aprenentatge.

L’avaluació també permet conèixer les opinions dels participants sobre el procés
formatiu, materials, formador...; cosa que permetrà actuar i modificar, si cal, el
programa formatiu.

L’objectiu de l’avaluació és conèixer si els treballadors i treballadores han
assolit els objectius marcats.

Les proves d’avaluació també serveixen perquè cadascú pugui saber l’evolució del
seu grau d’assoliment dels objectius fixats.

En qualsevol avaluació, el que s’avalua és:

• El grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge.

• La capacitat didàctica del formador.

• El domini del tema del formador.

• La idoneïtat del programa.



Gestió de la prevenció 74 Cultura preventiva: comunicació i formació

Tècniques d’avaluació
contínua

Per realitzar l’avaluació
formativa, el formador o

formadora necessita saber si els
participants comprenen i

participen realment en el procés.
Per això, cal preguntar-los cada
cert temps si tenen algun dubte,
sobre els punts més importants,

demanar-los que posin
exemples...

• La qualitat de les infraestructures.

• La utilitat de l’aprenentatge per al lloc de treball.

• La rendibilitat de la inversió en formació.

Fases del procés d’avaluació

El procés d’avaluació consta de les fases següents:

1. Identificació dels objectius de l’avaluació, mitjançant la descripció dels
objectius generals i específics.

2. Definició de l’estratègia d’avaluació, responent les preguntes:

• Quina informació és necessària per satisfer els objectius marcats?
• Qui és el responsable de cada activitat en el procés d’avaluació?
• On s’ha de realitzar la recollida de dades?
• Quan s’ha de fer l’avaluació?

3. Seleccionar les tècniques de mesura i tipus de prova que s’ha de realitzar.

4. Elaborar els instruments d’avaluació.

5. Aplicar l’avaluació.

6. Redactar l’informe d’avaluació, on es recullen els suggeriments dels alum-
nes i les possibles millores que es poden introduir.

Tipus d’avaluacions

L’avaluació ha de ser un procés continu al llarg de tot el procés formatiu. Podem
distingir els següents tipus d’avaluacions:

• Avaluació formativa o contínua. Al llarg de tot el curs, s’ha d’aplicar
l’avaluació formativa o contínua, que permet al formador realitzar canvis
sobre la marxa si es detecten deficiències en el procés formatiu. Aquest
tipus d’avaluació és interessant en cas de formacions de més d’una sessió.

• Avaluació sumativa o final. Al final del procés, es realitza l’avaluació
sumativa o final, que permet conèixer el resultat final del procés.

• Avaluació diferida o posposada en el temps. Un cop transcorregut un
ampli marge de temps (diverses setmanes, com a mínim) des del final de
la formació, permet comprovar el nivell d’aplicació i consolidació d’allò
après en el lloc de treball. És el més apropiat per veure l’impacte d’allò
après i que la formació ha estat útil aportant canvis significatius preventius
en la manera de treballar.

També és important fer una avaluació inicial o prèvia, que ens permetrà compro-
var el veritable abast del procés formatiu i adaptar-la o reajustar-la en funció del
que ja saben o coneixen els participants.
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Les proves objectives també
s’anomenen de tipus test.

Tècniques d’avaluació

Segons si els objectius prèviament definits són cognitius, procedimentals o
actitudinals, disposem de diferents tècniques d’avaluació.

Per a objectius cognitius o de l’àmbit dels coneixements, els instruments d’ava-
luació més utilitzats són:

• Examen. Aquesta prova pot ser oral o escrita.

• Proves objectives. Poden ser d’alternativa simple (veritat/fals) o d’elecció
múltiple.

Per a objectius actitudinals, els instruments més utilitzats són:

• Qüestionaris. Consten de preguntes que fan referència a opinions, intenci-
ons i comportament de la persona treballadora.

• Escales. Amb els mateixos continguts que els qüestionaris, però estableixen
graus de resposta.

Per a objectius procedimentals, els instruments d’avaluació més utilitzats són:

• Llista de comprovació o check-list. Consisteix en una relació d’operacions
que habitualment es responen puntejant cadascuna de les caselles.

• Escales de qualificació. Són similars a les llistes de comprovació, però
amb la diferència que cada categoria es pot valorar mitjançant una escala
graduada.

3.3 Inserció de les noves tecnologies en la formació de la persona
adulta

La introducció de les noves tecnologies en tots els àmbits de la vida fa que en la
formació de la persona adulta s’hagin de tenir en compte. El tècnic formador PRL
ha de tenir en compte que les noves tecnologies poden ser una eina d’aprenentatge
molt important, ja que poden motivar l’alumne adult.

Dins d’aquestes noves tecnologies, apareixen dos recursos formatius que hem de
tenir en compte:

• La utilització d’internet.

• Les plataformes virtuals.

Pel que fa a l’ús d’internet com a eina formativa, cal tenir en compte les següents
orientacions:
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Ludificació

És usar elements i la mecànica
del joc en contextos aliens per

orientar el comportament de les
persones a aconseguir

determinats objectius. Per
exemple, més vinculació dins un

grup per promoure un canvi
d’actituds o comportaments.

• L’ús d’Internet possibilita satisfer les necessitats d’informació tant en con-
tinguts, com en metodologies i recursos, cosa que permet afirmar que el
principal valor de la Xarxa per a la formació consisteix a ser un sistema de
difusió del coneixement i un espai de trobada i col·laboració.

• La informació es pot transmetre a gran velocitat i a grans distàncies, fet que
permet superar barreres geogràfiques, socials, econòmiques i culturals.

• Pot ajudar a reduir l’aïllament professional.

• Els recursos formatius poden actualitzar-se ràpidament.

• Possibilitarà la inserció en futurs llocs de treball.

Per altra banda, la proliferació de plataformes virtuals en la formació d’adults
ha suposat un augment dels cursos que utilitzen internet com a espai per a
l’aprenentatge en general i també pel que fa a la prevenció de riscos en particular.

L’ús de l’ordinador com a instrument per impartir continguts acadèmics es present
en tots els àmbits de l’ensenyament. Això és degut, per una banda, a la reducció de
preus de les màquines i, per l’altra, als canvis d’estratègia dels centres formatius
per adaptar-se a les necessitats dels adults en període de formació.

Una de les principals característiques de les plataformes virtuals és que permeten
la creació i gestió de cursos des de la pàgina web de les empreses formadores o bé
incorporar-les a la intranet de l’empresa que contracta la formació.

Arrel de la presència de les noves tecnologies en la formació de la persona adulta,
es van incorporant metodologies i recursos d’aprenentatge en la formació en
prevenció de riscos laborals que ja són presents en altres àmbits pedagògics, com
per exemple la ludificació.

3.3.1 La ludificació

La ludificació és l’ús de mecanismes del joc aplicat en entorns diferents al joc tra-
dicional per tal de potenciar la motivació i/o reforçar conductes apreses. Ludificar
en l’àmbit de la formació en prevenció de riscos (PRL) implica utilitzar tècniques
psicològiques per aconseguir que els participants de la formació experimentin
sensacions positives mentre aprenen conductes preventives adequades.

Alguns dels beneficis de la ludificació, en la formació i sensibilització en preven-
ció de riscos laborals, són:

• Augment de la motivació per l’interès real en comportaments segurs a la
feina.

• Propicia un entorn segur perquè redueix la por a equivocar-se o fer el ridícul
(“estem jugant”) mentre s’adquireix el coneixement sobre PRL i es posa en
pràctica.
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Zona de confort

Terme usat en psicologia per
designar un estat mental de la
persona on roman passiva davant
els fets experimentats al llarg de
la seva vida desenvolupant una
forma de viure rutinària sense
ensurts ni riscos, tot i que també
sense nous interessos ni
incentius.

• Possibilita un nou paradigma formatiu –no memorístic– en el qual les
persones treballadores prenen un paper actiu, s’involucren, prenen decisions
de forma autònoma durant l’aprenentatge.

• Crea un reforç positiu davant la temàtica de PRL (sovint considerada una
cosa “avorrida” i massa “legalista”.

En definitiva, el que és interessant és que obre un gran ventall de possibilitats
formatives que es poden aplicar en l’àmbit de la PRL fent que els treballadors
participants surtin de la seva zona de confort i se sentin part de l’activitat formativa
i del grup i alhora aprenguin comportaments segurs.

’Role-playing’ i ’Scape-room’

El role-playing, també anomenat teatralització o joc de rol, és un recurs didàctic que
consisteix a fer interpretar un paper determinat als participants d’una formació dins un
context creat per a l’ocasió proporcionant-los unes indicacions o guió inicial, però molt
flexible i obert per tal que en el decurs de l’activitat els participants vagin aportant respostes
a les situacions sorgides durant la sessió formativa teatralitzada. Aquest recurs estimula
la improvisació, creativitat, capacitat d’adaptació a nous entorns i situacions laborals,
resolució de conflictes, presa de decisions i esperit crític.

Una variant seria l’scape-room, on es combina la interpretació de papers amb la narrativa
d’una experiència lúdica a través de reptes (resolent problemes, enigmes, superant
proves...) que han d’anar realitzant els participants.

La ludificació es pot materialitzar en diverses formes, com dinàmiques de grup,
jocs de taula, teatralització o role playing, scape room; entre d’altres. Podem
ludificar amb recursos tradicionals com post-its de colors, retoladors i cartolines
o bé —i cada cop més— amb l’ús de les noves tecnologies: aplicacions de mòbil,
webs, jocs digitals...

La cohesió social i el clima laboral positiu es reforcen amb aquest tipus de
formacions ludificades que són ben populars avui dia, fins i tot com a activitat
d’oci o entreteniment personal fora de l’àmbit laboral.
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Introducció

En aquesta vuitena i última unitat didàctica, “Promoció dels serveis de prevenció”,
que té dos nuclis d’activitat, estudiarem la promoció del servei de prevenció aliè
(SPA) i la gestió i atenció de l’empresa client. Pararem especial atenció a la
satisfacció i a les incidències del servei prestat des del mateix servei de prevenció
aliè. Tot plegat, per tenir una visió global de la tasca interna del servei de prevenció
i en concret dels tècnics de prevenció de riscos laborals (PRL) que són qui, a través
de la seva tasca tant tècnica com comercial, porten a terme dins les empreses client
el servei contractat d’assessorament en prevenció de riscos laborals.

Passant pels punts del contracte comercial, de la planificació de treball del tècnic
de PRL i de les exigències i motivacions de l’empresa client, ens centrarem en el
valor que, com a professional, el tècnic de PRL aporta a la seva cartera d’empreses
client. Com ha de comunicar-se amb elles per obtenir una relació professional
positiva i satisfactòria i com, utilitzant estratègies i una bona planificació, s’acon-
segueixen els objectius esperats.

Cal no oblidar que la repercussió d’aquesta tasca sempre és el recull de la bona
feina realitzada en nombre de contractes i de fidelitzacions d’empreses client, any
rere any, aconseguint un contracte estable amb elles. És per això que actualment
és necessari enfocar les tasques dels tècnics de l’SPA al servei del client, sent
l’objectiu fonamental maximitzar la seva satisfacció.

Un dels objectius principals del servei de prevenció aliè (SPA), com el de qualsevol
empresa, ha de ser obtenir la màxima eficiència en la seva gestió. A primera vista,
la qualitat d’un servei s’identifica més amb l’estratègia de la diferenciació, però
això fa que augmenti el grau d’exigència de les empreses client, fet que provoca
que els serveis de prevenció hagin de tenir una capacitat de resposta ràpida i una
flexibilitat organitzativa, tot oferint d’alguna manera un valor afegit.

El paper del tècnic de PRL, en ser el membre visible de l’SPA a casa del client,
comporta un grau d’exigència elevat de cara a l’empresa client en la tasca tècnica
i comercial que desenvolupa.

En el primer apartat, “Promoció dels serveis de prevenció”, veurem la definició
del servei de prevenció aliè, les seves funcions i característiques, els membres que
participen en l’organització i com es desenvolupen les seves activitats al centre o
centres de les empreses client a través del tècnic de PRL, de qui detallarem el seu
perfil professional estudiant les competències i habilitats que hauria de tenir.

I en el segon apartat, “Gestió i atenció del client: satisfacció i incidències”,
analitzarem la manera més adequada d’aconseguir la confiança de l’empresa client,
fent-ne un seguiment acurat, escoltant la seva veu i valorant la seva opinió per
tal de fidelitzar-lo. Utilitzarem diferents tècniques per poder mesurar el seu grau
de satisfacció i també destacarem la importància de sistematitzar la gestió de les
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incidències (queixes i reclamacions, entre d’altres), i així, poder millorar d’una
manera contínua en la gestió de qualitat del servei de l’SPA.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

• Promocionar els serveis de prevenció que ofereixen els serveis de prevenció
aliens, aplicant tècniques de comercialització.

• Gestionar la satisfacció dels usuaris del servei de prevenció aliè.
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Recordeu també la
importància de la
coordinació de les activitats
empresarials (CAE), que
sovint es donen en una gran
majoria d’empreses.

1. Promoció dels serveis de prevenció

La legislació vigent obliga qualsevol tipus d’activitat on hi hagi persones treballa-
dores contractades a fer complir la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995
(LPRL).

Objectius de l’LPRL 31/95:

• Garantir un nivell de protecció de la salut dels treballadors.

• Combatre els riscos derivats de les condicions de treball.

• Dins d’una política coherent, coordinada i eficaç de prevenció de
riscos laborals.

L’àmbit d’aplicació el trobem especificat en l’art. 3 de l’esmentada LPRL, on es
desglossen tots els àmbits de les relacions laborals, tals com:

• Relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal civil al servei
de les administracions públiques.

• Obligacions específiques que estableix per a fabricants, importadors i
subministradors.

• Drets i obligacions que es poden derivar per als treballadors autònoms.

• Societats cooperatives, en les quals hi ha socis l’activitat dels quals consis-
teix en la prestació de la seva feina personal.

L’LPRL ateny tant a empreses com a entitats del tercer sector. Parlem de tercer
sector quan ens referim a totes aquelles activitats que no es troben dins del mercat
(no realitzen activitats comercials) ni de l’Estat (no pertanyen a cap administració
pública); per tant, entitats sense ànim de lucre i totes aquelles que no depenen de
cap govern (no governamentals). Alguns exemples serien entitats no lucratives”
(ENL), organitzacions no governamentals (ONG), associacions de voluntariat,
organitzacions de solidaritat, organitzacions humanitàries, etc., les quals es troben
dins el marc d’aplicació de compliment de l’LPRL.

El capítol IV de l’esmentada LPRL, denominat “Serveis de prevenció” (art. 30
a 32 bis), assenyala quines són les formes de portar a terme l’organització de la
prevenció a l’empresa, concretades posteriorment en el Reglament dels serveis de
prevenció Reial decret 39/97, de 17 de gener (RSP). També estableix les funcions
d’aquests serveis de prevenció i la seva organització.

Sense oblidar que el responsable de l’empresa o entitat sempre ha de garantir la
seguretat de tots els treballadors i la seva pròpia en totes les activitats laborals, ja
siguin realitzades en les instal·lacions de l’empresa o fora d’aquesta.
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El compliment normatiu d’organitzar la prevenció a les empreses es pot realitzar
de diferents maneres:

• Si l’entitat o empresa disposa de fins a 10 treballadors, o bé aquesta té
fins a 25 treballadors en cas que l’empresa tingui un únic centre de treball,
el mateix empresari pot fer front a aquestes tasques tenint la formació
adequada segons les funcions preventives que s’hagin de desenvolupar i
sempre que aquest desenvolupi la seva tasca en el centre de treball.

• L’empresari no podrà assumir l’activitat preventiva si l’empresa es dedica
a alguna de les activitats d’especial risc incloses a l’annex I de l’RD 39/97,
de 17 de gener.

• L’empresari pot designar un o més treballadors: quan no sigui obligato-
ri constituir un servei de prevenció propi (SPP), qualsevol empresa pot
designar un treballador o més per assumir l’activitat de prevenció de riscos
laborals. El treballador o treballadors designats han de tenir la formació
adient per desenvolupar aquesta tasca.

• Constituir un servei de prevenció propi (SPP) o mancomunat, d’aquesta
manera la mateixa empresa fa front a les activitats contractant personal espe-
cialitzat. És una opció obligada per a empreses de més de 500 treballadors
o bé per a empreses de més de 250 si l’activitat de l’empresa està inclosa
a l’annex I de l’RD 39/97, o si així ho determina l’autoritat laboral. Els
requisits per poder constituir un servei de prevenció mancomunat es detallen
en l’article 21 de l’RD 39/97.

• Contractar un servei de prevenció aliè (SPA), llevat que hagi de constituir
un SPP. Aquest haurà d’estar acreditat per a aquestes funcions per part de
les autoritats del sector.

L’opció més utilitzada actualment per les empreses d’aquest país (especialment
les pimes i, sobretot, autònoms) és concertar l’activitat preventiva amb un servei
de prevenció aliè (SPA). Cal dir, però, que les empreses que utilitzen recursos
propis en l’organització preventiva de l’empresa i, per tant, disposen de personal
propi amb una formació especialitzada en PRL integren millor la prevenció, ja
sigui combinant aquests recursos propis amb un servei de prevenció aliè (SPA) o
de manera exclusiva.

A més, quan una empresa opta per concertar tota la prevenció amb un SPA estarà
exempta de passar una auditoria externa per a aquesta finalitat, ja que l’auditoria
recaurà en el mateix SPA contractat.

Així doncs, les empreses que ofereixen els serveis de prevenció, denominades
servei de prevenció aliè, disposen d’una gran activitat comercial en el nostre país.
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Llistat i cercador d’SPA

En el següent enllaç trobareu un
llistat i cercador d’SPA
acreditats per la Generalitat de
Catalunya: tinyurl.com/raw29c2

SPA acreditats fora de
Catalunya

En el següent enllaç podreu
accedir a l’aplicació SERPA, on
trobareu els SPA acreditats fora
de Catalunya:
tinyurl.com/u7cynxl.

1.1 Què és un servei de prevenció aliè?

Els serveis de prevenció aliens (SPA) són entitats acreditades per l’autoritat laboral
per actuar com a serveis de prevenció de les empreses assessorant-les i realitzant-hi
activitats en l’àmbit de la PRL, d’acord amb els termes que figurin en el contracte
concertat entre ambdues parts; així, assumiran directament el desenvolupament
de les funcions assenyalades en l’apartat 3 de l’article “31. Serveis de prevenció
de l’LPRL”, i que formin part del concert.

Amb la finalitat de garantir una protecció adient de la seguretat i salut dels
treballadors, el servei de prevenció aliè (SPA) assessora i assisteix:

• L’empresari.

• Els treballadors

• Els òrgans de representació especialitzats: delegats de prevenció i comitès
de seguretat i salut, si n’hi ha a les empreses assessorades.

Les entitats especialitzades que vulguin actuar com a SPA hauran de sol·licitar
l’acreditació corresponent davant l’autoritat laboral del lloc on radiquin les seves
instal·lacions principals i hauran de documentar que disposen dels mitjans humans
i materials exigibles, d’acord amb el procediment establert en el capítol IV del
Reial decret 39/97 (RSP) i l’Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre.

Els requisits tècnics i les condicions mínimes exigides per desenvolupar l’activitat
sanitària dels serveis de prevenció està establerta en el Reial decret 843/2011,
de 17 de juny. Naturalment, els serveis de prevenció aliens hauran de mantenir
les condicions que van determinar la seva acreditació i comunicar qualsevol
modificació a la mateixa autoritat laboral que la va concedir.

L’empresari contracta aquest SPA per tal de garantir als seus treballadors la
seguretat, la salut i la protecció determinada per la normativa de prevenció de
riscos laborals.

El servei de prevenció ha d’assegurar una gestió eficaç i una coordinació
entre empreses i activitats adients.

Les funcions de l’SPA consisteixen en:

• El disseny, la implementació i l’aplicació dels plans i programes de l’acció
preventiva que permetin la integració de la prevenció a l’empresa.

• L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels
treballadors, en els termes que preveu la normativa.

• La planificació de l’activitat preventiva determinant les prioritats en l’adop-
ció de les mesures preventives adients i vigilant la seva eficàcia.
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• La informació i la formació dels treballadors en els termes que preveu la
normativa.

• La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.

• La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats
del treball.

Aquesta gestió s’encomana a professionals especialitzats, qualificats amb els
coneixements tècnics que requereix el camp de la prevenció de riscos laborals, i
s’ha de fer amb una atenció personalitzada, ja que cada centre de treball comptarà
amb l’assignació d’un tècnic de prevenció de riscos.

De fet, el Reglament dels serveis de prevenció RD 39/97 (RSP) preveu tres nivells
tècnics de formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals: nivell
bàsic, nivell intermedi i nivell superior. Aquests dos últims nivells tècnics són els
sol·licitats per treballar en un SPA.

1.1.1 Funcions i tasques dels tècnics de PRL

El tècnic de prevenció de riscos laborals (PRL) ha de ser i és el responsable de
totes les activitats tècniques de l’SPA relacionades amb la seguretat i la salut dels
treballadors (SST) de l’empresa client per a la qual realitza els seus serveis; per
tant, ha de ser molt escrupolós a l’hora d’avaluar els riscos i establir les mesures
de prevenció.

Quan es parla de l’SST s’inclouen totes les tècniques preventives i no només la
seguretat en el treball, per això els tècnics de l’SPA també són responsables de
les tasques relacionades amb l’ergonomia i psicosociologia aplicada, la higiene
industrial i la medicina en el treball (si es disposa de la formació requerida per a
cadascuna d’aquestes).

La formació requerida com a tècnic de PRL es basa en tres possibles nivells, dels
quals dos són els més rellevants pel que fa a les tasques assignades dins d’un
SPA. Es tracta del tècnic intermedi en PRL (actual GS PRP de 2000 h, que esteu
cursant) i el tècnic superior en PRL (títulació universitària sumada a un màster
específic de PRL en algunes de les especialitats de les tècniques preventives).

Mentre les autoritats competents en matèria educativa no van determinar les
titolacions acadèmiques ni les professionals corresponents a la formació mínima
assenyalada en l’article 36 de l’RD 39/97 (RSP) respecte al nivell intermedi, la
disposició transitòria tercera d’aquesta normativa establia la possibilitat d’acredi-
tar la formació preventiva de nivell intermedi (amb una durada no inferior a 300
hores del programa establert en l’annex V del mateix RSP) a través d’un certificat
expedit per una entitat pública o privada que tingués capacitat per desenvolupar
activitats en aquesta matèria i estigués acreditada per l’autoritat laboral competent.

També la formació respecte al nivell superior, assenyalada en l’article 37 RD 39/97
(RSP), s’acreditava disposant d’un títol universitari oficial sumat a la formació
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adquirida a un curs obert específic en PRL en algunes de les especialitats de les
tècniques preventives. Aquest curs obert de formació superior, amb una durada
mínima de 600 h i seguint els continguts de l’annex III de l’RD 39/97 (RSP), els
impartien entitats formatives acreditades per l’autoritat laboral competent.

A través del Reial decret 1161/2001, de 26 d’octubre, l’autoritat educativa feia
públic el currículum educatiu d’estudis de formació professional del títol de tècnic
superior de Prevenció de Riscos Professionals, amb una durada de 2.000 hores.
Amb caràcter oficial i validesa per a tot el territori nacional, aquest títol faculta per
exercir les funcions de nivell intermedi definides en el RD 39/97 (RSP). Per tant,
actualment, la formació de tècnic de nivell intermedi en PRL només s’imparteix
a través de la formació professional de tècnic de Grau Superior en Prevenció de
Riscos Professionals que esteu estudiant.

No obstant això, tots els tècnics de PRL que abans de l’entrada en vigor de
l’esmentat Reial decret d’Educació comptaven amb el certificat de formació
necessària per exercir de tècnic en PRL segueixen tenint plena capacitat per exercir
les seves funcions. És a dir, l’establiment del CFGS PRP i la titolació universitària
de màster oficial en PRL, que actualment són la via per obtenir els títols de tècnic
en prevenció de riscos laborals (nivell intermedi i nivell superior, respectivament),
no impliquen en cap cas que els tècnics que ja ho eren abans de l’entrada en vigor
del Reial decret hagin de convalidar la seva formació per exercir la professió.

Funcions del tècnic de nivell intermedi de PRL

Les funcions del tècnic de nivell intermedi de PRL estan definides en l’article 36 de l’RD
39/1997 (RSP), i són les següents:

• Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l’empresa i la seva integració en aquesta.

• Fer avaluacions de riscos, menys les específiques reservades per al tècnic de nivell superior.

• Proposar mesures per al control i la reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recórrer
al tècnic de nivell superior, a la visita dels resultats de l’avaluació.

• Realitzar activitats d’informació i formació bàsica de treballadors.

• Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les
activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.

• Participar en la planificació de les activitats preventives i dirigir les actuacions que cal
desenvolupar en cas d’emergències i primers auxilis.

• Col·laborar amb els serveis de prevenció.

• Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració amb el
tècnic de nivell superior.

Cal destacar que el tècnic de nivell intermedi pot col·laborar o requerir el tècnic de
nivell superior i per aquesta raó cal fer referència de les tasques que se li assignen
a aquest nivell superior.

Funcions del tècnic de nivell superior de PRL

Les funcions del tècnic de nivell superior de PRL estan definides en l’article 37 de l’RD
39/1997 (RSP), i són les següents:
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Client i empresa client

Un client és aquella persona
física o jurídica que adquireix els

productes o serveis oferts per
una empresa. En les relacions
entre SPA i empreses amb les

quals tenen concertats els serveis
de prevenció s’acostuma a parlar
d’empresa client per distingir-la

de l’SPA, que també és una
empresa.

• Promoure la prevenció i la seva integració en l’empresa.

• Realitzar avaluacions de riscos.

• Formació i informació de caràcter general.

• Planificació d’accions preventives.

• Proposar mesures per a la reducció dels riscos avaluats.

• Formació i informació als treballadors.

• Seguiment del programa de control i reducció de riscos.

• Participar i dirigir les actuacions de les activitats preventives programades.

1.2 Les relacions comercials entre SPA i empresa client

La relació entre una empresa o organització, de qualsevol sector i mida, i una
entitat acreditada per l’autoritat laboral com a servei de prevenció aliè (SPA)
s’estableix mitjançant un contracte mercantil. Per tant, és una relació comercial
entre dues empreses:

• un servei de prevenció aliè, que ven el servei d’assessorament en PRL, i

• una empresa client, que compra l’esmentat servei.

Les relacions comercials o vendes són tan antigues com la mateixa humanitat.
El procés de venda entre dues empreses o persones, un comprador i un venedor,
exemplifica molts dels aspectes que defineixen una societat. Si aquesta canvia, el
procés de venda també ho fa.

L’activitat de la venda és un fet rellevant no només per a les empreses sinó també
per a la societat; per aquest motiu, en certa forma, l’ofici de vendre s’adapta a la
societat en cada moment històric. Tot i així, vendre no és altra cosa que comunicar,
i la comunicació és el fenomen més important que es dona entre els éssers humans.

L’acció de vendre es podria definir com aconseguir el que un desitja; en
realitat tots ens passem el dia venent, ja siguin idees, propostes, imatges,
objectes...

La tasca d’aconseguir contractes comercials entre SPA i empreses client o bé
defensar-los sovint recau també en els tècnics PRL de l’SPA; ja que, malgrat no
tenir formació tècnica específica de comerç, les tasques que han d’exercir, seguint
la normativa de PRL, fa que siguin els professionals tècnics ideals per concretar
els termes dels serveis de prevenció concertats amb les empreses.

Ara bé, obtenir un contracte comercial entre les empreses SPA i les empreses client
pot arribar a ser complex, ja que hi intervenen diferents factors comercials en la
relació que s’estableix, com podrien ser els següents:
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• Preu: imposat per l’SPA que ofereix el servei i que el tècnic de PRL/-
comercial —qui gestiona i realitza el contracte- haurà de defensar davant
l’empresa client.

• Producte/servei: en el concert s’estableixen els productes/serveis oferts
per l’SPA i el tècnic de PRL ha de descriure’ls i explicar-los de forma clara
i concisa perquè l’empresa client entengui la política del servei ofert per
l’SPA.

• Client: les empreses client són de diferents tipologies i mides (autònoms,
microempreses, pimes, petits comerços, indústries, consultories, etc.), com
també ho són els interlocutors (la persona propietària, gerència, direcció
de recursos humans, etc.), amb més o menys facilitat de tracte, però la
professionalitat del tècnic de l’SPA davant d’aquests ha de ser sempre la
mateixa, una gestió i atenció del client de forma personalitzada per distingir-
se d’altres SPA.

• Competència: conèixer els serveis i preus que ofereixen altres SPA de la
competència pot ser una bona eina comercial que el tècnic de l’SPA ha de
preparar-se per defensar el servei ofert pel seu propi SPA; de fet, és una
tècnica comercial idònia per tenir previstes les respostes que poden sorgir en
la relació amb l’interlocutor de l’empresa client i atendre’l com es mereix.

• Mercat: és imprescindible que els tècnics dels SPA coneguin bé la legis-
lació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, així com la resta
de legislacions relacionades per oferir un concert d’activitats adequat a les
necessitats de l’empresa client i donar el servei corresponent concertat en
el contracte.

Aquest seria un fragment d’exemple de contracte concertat entre un SPA i una
empresa client:

Fragment de contracte entre SP i empresa client (1a pàgina)

Reunits

D’una part:

Sr./Sra. XXXX XXXX XXXX, major d’edat, proveït/a de DNI XXXXXXXXX en representació
de PROVES AP, d’ara endavant SOCIETAT CONTRACTANT amb codi d’identificació fiscal
XXXXXXXXXXX i codi de compte de cotització de la Seguretat Social , amb CNAE
XXXXXXXX i domicili a efecte de notificacions en XXXXXXXXXXXXXXXX de BARCELONA
08020.

D’una altra part:

Sr./Sra. XXXXXXXXXXXXX, major d’edat, proveït/a de DNI XXXXXXXXX, en la seva
qualitat d’APODERAT i en representació d’SPA, SL, amb codi d’identificació fiscal
XXXXXXXXXXXXXX i domicili a efecte de notificacions en XXXXXXXXXXXXXXXX de
BARCELONA 08022.

Totes dues parts es reconeixen amb capacitat i representació suficients per concertar el
següent acord de contractació d’un servei extern de prevenció de riscos laborals i:

Exposen

PRIMER. Considerant el dret dels treballadors de protecció enfront del risc definit en l’article
14 i de conformitat amb l’article 31 apartat 1 i 3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE
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Tipus de venda

Hi ha molts tipus de venda: per
catàleg, per correspondència,

electrònica, per telèfon,
ambulant, autovenda, venda

personal...

Una prospecció és la
tècnica de màrqueting que

consisteix a cercar de forma
sistemàtica i organitzada

possibles clients.

núm. 269 de 10 de novembre de 1995), de prevenció de riscos laborals (d’ara endavant
“Llei 31/95”), que estableix la possibilitat que els empresaris puguin recórrer a serveis de
prevenció aliens amb la finalitat de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut
dels treballadors, coneixent que això no implica exempció de deure i responsabilitat de
l’empresari en aquesta matèria.

SEGON. La societat contractant, després d’analitzar les diverses alternatives, ha optat,
d’entre les modalitats organitzatives establertes en la Llei 31/95 per a la contractació
externa d’activitats preventives amb un servei de prevenció aliè d’acord amb el que
s’estableix en el Capítol III del Reial decret 39/97, de 17 de gener, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis de prevenció, modificat per l’RD 337/2010, de 19 de març de 2010.

TERCER. Que la societat contractant, i després d’efectuar la preceptiva consulta als seus
treballadors, segons disposa l’article 33 de la Llei 31/95, desitja concertar un servei de
prevenció aliè, segons disposa l’article 16 de l’RD 39/97. Així mateix, si existís comitè de
seguretat i salut, en compliment de l’article 39.1 a) es discutiran, debatran i acordessin, les
característiques tècniques d’aquest concert.

QUART. SPA, SL és una entitat acreditada per la DG de Treball de la Comunitat de Castella-
la Manxa per actuar com a servei de prevenció aliè, en les especialitats de seguretat en el
treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut, per
resolucions de data 27/05/2003, amb àmbit d’actuació en tot el territori nacional, núm. de
registre 07/0043.

Tot i que l’SPA acostuma a tenir uns models de contractes concert del servei ofert
a les empreses client, com a tècnics de l’SPA hi ha una sèrie d’elements que hem
de tenir en compte en la venda personal (relació directa entre el venedor i el
comprador) dels serveis de prevenció, entre d’altres:

• Preparació dels contactes i possibles clients (planificació d’objectius i
prospecció de mercat).

• Fer una adequada entrevista inicial amb l’interlocutor de la potencial
empresa client (presentació i entrevista).

• Concretar el concert dels serveis de l’SPA oferint les activitats preventives
que necessita (negociació del servei).

• Planificar la gestió comercial entre l’empresa client i l’SPA per aconseguir
el màxim rendiment del concert.

• Fer un seguiment i atenció del client que permeti fer les ampliacions
del servei que calguin en el decurs de la relació comercial; se cerca la
fidelització de l’empresa client.

• Millorar les tècniques comercials i d’execució tècnica del servei.

Les principals causes que incideixen (és a dir, que els fan néixer, créixer o morir)
en els contractes comercials concertats entre SPA i empresa client són:

1. Motius externs a la gestió comercial i empresarial personalitzada:

• Situació política i econòmica del país.

• Les empreses competents en el sector.

• La situació del mercat en general.
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Sempre queden coses per
aprendre i actituds i aptituds
a millorar.

2. Motius interns de l’SPA:

• Política del personal contractat.

• L’estil de gestió comercial de l’entitat.

3. Motius basats en la millora contínua professional del tècnic de PRL:

• Augment de coneixements tècnics comercials.

• Actualització constant en matèria de PRL.

• Increment de coneixements en cultura general.

• Actitud davant del client.

• Millora de les habilitats comunicatives interpersonals.

• Motivació envers el treball professional.

Les relacions comercials entre SPA i empresa client s’estableixen, en general, a
través de les comunicacions entre el tècnic de l’SPA i l’interlocutor de l’empresa
client (sovint el propietari o gerent d’aquesta). Així, és recomanable establir una
bona comunicació des de l’inici, tenint en compte que el tècnic de l’SPA ha de:

1. Actuar amb amabilitat, cordialitat i educació.

2. Ser empàtic amb l’interlocutor i la resta de persones treballadores de
l’empresa client.

3. Manifestar interès per les característiques de l’empresa amb una mirada
atenta a les seves necessitats.

4. Cercar la precisió i claredat en les explicacions per no avorrir l’interlocutor
i facilitar-li la comprensió de la informació.

5. Saber escoltar l’interlocutor de l’empresa client i estar atent a les seves
explicacions i neguits.

6. Planificar, preparar i estructurar cada entrevista.

7. Convèncer mitjançant els arguments tècnics presentats amb seguretat.

8. Complir amb els terminis i les planificacions acordades.

9. Resoldre positivament les situacions imprevistes que es presentin.

10. Mostrar confiança davant l’interlocutor de l’empresa client.

11. Ser disciplinat i professional en les tasques establertes.

12. Desenvolupar la capacitat per prendre decisions i tenir iniciativa en la gestió
quotidiana.

13. Respectar l’interlocutor de l’empresa client i valorar-lo, així com també
tenir en compte la participació de la resta de persones treballadores de
l’empresa client.



Gestió de la prevenció 18 Promoció dels serveis de prevenció aliens

En la universitat del carrer
s’aprenen més ràpidament

les lliçons rebudes dels
clients.

14. Ser ferm davant l’interlocutor de l’empresa client per tal d’aconseguir una
acció o decisió en matèria de PRL que afavorirà l’empresa i les persones
que hi treballen.

15. Estar motivat en les tasques realitzades, mostrar interès i sentir satisfacció
per la professió com a tècnic de PRL.

La venda dels serveis de l’SPA sempre és una venda personal on la comunicació
interpersonal, és l’eina principal per aconseguir-la. El tècnic de PRL ha de visitar
les empreses client, mantenir el contacte (per telèfon, correu electrònic, xarxes
socials, reunions presencials...) i coordinar-se amb l’interlocutor de l’empresa
client durant tota la relació comercial. En aquest sentit, hi ha una sèrie d’elements
que el tècnic de PRL haurà de tenir en compte.

Elements fonamentals de la relació comercial entre SPA i l’empresa client

A l’hora d’establir la relació hi ha quatre elements fonamentals que el tècnic de PRL ha de
tenir en compte:

1. Contacte inicial amb l’empresa client.

2. Visites tècniques i comercials.

3. Detecció de necessitats de l’empresa client.

4. Seguiment de la relació amb l’empresa client.

El sector productiu i les activitats professionals que desenvolupen les empreses
client poden ser tan diverses com sectors laborals diferents existeixen. Això
comporta que el tècnic de PRL de l’SPA pugui trobar-se en escenaris de condicions
de treball i cultura preventiva ben diversos en fer les seves visites a casa de
l’empresa client.

Visitar el centre de treball de l’empresa client és una acció habitual dins
una relació d’interès professional entre ambdues parts.

No es pot oblidar que la tasca del tècnic de PRL implica realitzar molts despla-
çaments, ja que la majoria de les visites seran realitzades a casa de l’empresa
client per la seva comoditat i també per la del tècnic de PRL. Aquest, coneixent
en profunditat el centre de treball, els processos i els procediments productius, i
tenint l’oportunitat de contactar amb els treballadors en els seus llocs de treball,
pot exercir millor la seva tasca d’assessorament en matèria de prevenció de riscos
laborals.

És gairebé impossible descriure rigorosament com han de ser aquestes visites
tècniques i comercials, ja que en el seu desenvolupament hi incideixen nombrosos
aspectes. Cadascuna és diferent de l’anterior i de la següent, de forma que al llarg
de la vida professional d’un tècnic de PRL no existeixen dues visites comercials
i/o tècniques iguals als centres de les empreses client.

Per aquesta raó, l’experiència individual en la realització de visites -com en tantes
ocasions a la vida- té un gran valor en aquesta professió perquè de cadascuna de les
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situacions viscudes es pot aprendre quelcom que pot ser d’ajuda per a la propera
visita.

No obstant això, comptar amb una estratègia per al desenvolupament de la visita
és un primer pas per obrir les portes de l’eficàcia i la professionalitat de la tasca
a realitzar com a tècnic de PRL d’un SPA. Per aclarir aquesta important qüestió
no es pot oblidar que:

• La visita entre ambdues parts està basada en el compliment dels interessos
professionals comuns.

• En tota relació comercial, qualsevol de les dues parts disposa de les seves
pròpies estratègies i objectius.

• Si durant la visita l’estratègia i els objectius de les dues parts tenen lloc
dins del mateix marc de responsabilitat i honestedat no ha d’haver-hi cap
problema perquè la relació sigui fructífera.

Més enllà hi ha un gran llistat d’aspectes que cal valorar en l’execució responsable
de la tasca del tècnic de PRL com a assessor en matèria de seguretat i salut en
el treball de l’empresa client. Es tracta d’un seguit de tècniques comercials i
professionals que els tècnics de PRL han de tenir en compte en cada visita.

Llistat d’aspectes vinculats a les tasques del tècnic de PRL

• Conèixer el desenvolupament d’una entrevista comercial i les fases per les quals travessa.

• Utilitzar el llenguatge apropiat.

• Saber escoltar activament i identificar les necessitats dels clients.

• Analitzar les condicions de treball i acceptar realitats i situacions laborals diverses.

• Ser didàctics en els assessoraments tècnics.

• Atendre peticions i proporcionar solucions (tant en circumstàncies senzilles com en les més
complexes).

1.2.1 Contacte inicial amb l’empresa client

El primer que ha de fer el tècnic és establir el contacte amb l’empresa client,
ja sigui en persona, per telèfon o a través de mitjans telemàtics de comunicació
(correu electrònic i xarxes socials).

L’objectiu és aconseguir una entrevista presencial per tal de fixar els punts del
concert de l’activitat preventiva que cal triar d’entre tota la gamma de serveis que
té l’SPA. El model de contracte concert de l’SPA és la base de la relació comercial,
però hauria de poder adaptar-se a les necessitats particulars de cada empresa client.
Per això, el tècnic ha de centrar-se a captar tota la seva atenció i generar l’interès
adequat en aquest contacte inicial.
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El tècnic de PRL compta amb diferents formes per obtenir aquest contacte
inicial fructífer amb l’interlocutor de l’empresa client: per mitjans telemàtics, per
contacte social o mitjançant un contacte de negocis.

El contacte per telèfon, per carta o a través de mitjans telemàtics de comunicació,
una trucada telefònica o un missatge de correu electrònic són formes ràpides i
econòmiques de programar una entrevista, però sempre cal tenir en compte quina
crea un ambient més personal i directe. Sens dubte la que té lloc cara a cara és la
que permetria una comunicació més fluida, però sovint és difícil d’aconseguir.

Els primers segons d’una trucada o els paràgrafs inicials d’un missatge escrit
poden ser decisius per a la imatge de l’SPA i del tècnic que es pugui formar
l’empresa client. Així, per tal de causar una bona impressió en aquest primer
contacte convé ser amable, expressiu i clar, explicant el propòsit de la comunicació.
A més, cal indicar la durada aproximada de la visita al seu centre de treball, fixar
qui serà l’interlocutor principal i si calgués que alguna persona treballadora més
de l’empresa hi estigués present durant l’entrevista inicial.

En el contacte social que el tècnic de PRL ha d’establir només en els pocs minuts
inicials per crear una primera impressió positiva es pot establir o impedir una
relació. La conversa breu i general durant el contacte social ha de captar l’atenció
de l’interlocutor de l’empresa client i ha de crear un ambient relaxat i amistós que
convidi a continuar la relació comercial.

El contacte de negocis és quan el tècnic de PRL passa del contacte social a
informar i tractar els temes corresponents a la legislació en matèria de prevenció
de riscos laborals. En aquest moment ja posa les bases de les activitats de servei
incloses en el contracte concertat amb l’SPA i que seran treballades al llarg de les
visites programades entre l’empresa client i el tècnic de l’SPA.

Un cop iniciat el contacte amb l’empresa client tindrà lloc la primera visita
de presentació, que és cabdal per determinar l’estil de relació que mantindrà
el tècnic de PRL durant tot el concert comercial.

La presentació al client

La presentació al client és el punt de partença de la relació abans que el tècnic
de PRL pugui fer les primeres preguntes per conèixer les condicions de treball de
l’empresa client i posar-se en situació per atendre-la i començar l’assessorament
en matèria de prevenció de riscos. No hi ha una durada determinada preestablerta
d’aquesta presentació i cal ser flexible per adaptar-se a l’interlocutor de cada
empresa client.

D’una banda, una presentació massa concisa predisposa negativament l’interlo-
cutor, ja que es pot transmetre certa agressivitat en l’actuació per semblar massa
precipitat i, per altra banda, una presentació massa dilatada en el temps dona lloc
a la dispersió de l’atenció i l’interès per part de l’interlocutor, és a dir, serà més
complicat centrar el tema de conversa.
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L’objectiu de l’etapa de presentació és informar el client del motiu de la
visita de la manera més general possible dins d’una atmosfera de cordialitat.

Deixant de banda la qüestió del temps de dedicació a la presentació, els aspectes
més importants per al desenvolupament professional d’aquesta presentació serien:

• Entrada, salutació formal encaixant les mans, contacte visual i somriu-
re: en els primers deu segons, amb la salutació, cal transmetre la seguretat i
el coneixement de l’ofici, l’estat d’ànim tranquil i confiat i el valor de l’altra
persona com a interlocutor, i mostrar empatia. L’interlocutor de l’empresa
client no és un desconegut complet, encara que sigui el primer contacte
presencial, ja que haurem acordat per un altre mitjà la data de l’entrevista.

• Presentació personal i lliurament de la targeta: seguint les normes més
elementals de conducta, de forma breu i clara, el tècnic de PRL dirà el seu
nom i el de l’SPA per al qual treballa. L’oferiment de la targeta de visita
pot realitzar-se a l’inici o bé al final de la visita, en funció de com ho senti
cadascú.

• El tracte personal a l’interlocutor: en repetides ocasions caldrà adreçar-
se a ell pel seu nom, així que es recomanable iniciar el tracte de vostè i
pel cognom (amb la fórmula “senyor...” o “senyora...”, al davant) i canviar
aquestes formalitats només si ell o ella així ho indiquen. El tracte de
vostè pot estar socialment en desús, però encara trobem persones que ho
consideren imprescindible en el món laboral per marcar distància pel seu
nivell jeràrquic a l’empresa i pel nivell social, cultural o generacional, i
només admeten de bon grat el canvi de tracte quan la seva relació amb
l’altra persona ja mereix la seva confiança. Recordar correctament el tracte
que cadascú desitja és tot el que s’hauria de fer en benefici d’una relació
comercial sana i sense malentesos.

• Posició dempeus o assegut: en alguns ambients o sectors laborals és
habitual què l’interlocutor estigui dempeus; per exemple, al costat d’un mos-
trador, supervisant una zona, manipulant una màquina... En altres ocasions
aquestes situacions no són tan freqüents, i el fet que l’interlocutor rebi el
tècnic dempeus pot ser un símptoma evident de la seva manca d’interès per
mantenir una entrevista en aquest precís instant. Sigui quina sigui la situació
de cada moment, el tècnic de l’SPA ha d’assegurar-se que la visita s’està
desenvolupant amb l’atenció suficient i en el lloc adequat. Normalment,
les visites realitzades dempeus no assoleixin amb tanta rapidesa l’objectiu
inicial.

• El llenguatge corporal o no verbal: amb major o menor consciència
sempre està present en les comunicacions, per això és cabdal que en la
presentació el tècnic de l’SPA observi atentament el llenguatge no verbal
del seu interlocutor i, alhora, vagi amb cura amb el seu propi per no cometre
errades que malmetin la relació. Per exemple, ocupar un seient quan no s’ha
estat convidat a seure o fer-ho en una posició massa relaxada i allunyada de
l’interlocutor, o bé envair la taula amb els moviments de cos i els braços,
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manifestar tics (amb un bolígraf, amb el cap, amb els dits, amb les ulleres...)
que distreguin l’atenció o portar calçat que provoqui molt soroll en trepitjar
són mostres d’un mal ús del llenguatge no verbal. Tampoc cal obsessionar-
s’hi, ja que la naturalitat en la manera d’actuar és el més convenient per a la
relació i comunicació fluida.

• Els temes de conversa: tot i que sens dubte el millor tema de la conversa
és precisament el relacionat amb el treball i el motiu de la visita, a vegades,
en aquesta etapa introductòria, a causa de notícies amb molta ressonància,
o simplement perquè les persones, en certs moments, necessiten parlar i
evadir-se de la realitat més immediata, apareixen temes llunyans a l’interès
professional mutu. Aquests temes poden ser relatius a qüestions socials, eco-
nòmiques, polítiques, meteorològiques... És recomanable intentar només
parlar en termes positius d’aquests altres temes que sorgeixin per evitar la
predisposició negativa de l’interlocutor i reconduir al més ràpid possible la
conversa cap als temes centrals de la visita. També és millor evitar aquelles
frases introductòries que provoquin que el client tingui la impressió que
forma part de la jornada rutinària del tècnic de l’SPA, com ara “Estava per
la zona i he aprofitat per...” o bé “Em toca fer-vos la visita mensual...”. Tot
i que pot ser cert, el client no té per què escoltar-ho, i el més beneficiós és
que senti que ell és el centre d’atenció i la màxima responsabilitat del tècnic
de l’SPA en aquell temps de la seva jornada laboral.

Per tal de desenvolupar un bon mètode de presentació cal tenir presents els
següents elements:

• Atenció, que s’ha de despertar en el client.

• Interès i motivació pel que el tècnic de PRL està explicant.

• Desig per treballar amb l’SPA i, concretament, rebre l’assessorament
del tècnic de PRL.

• Acció per portar endavant les propostes de les accions en matèria de
prevenció de riscos.

Durant aquesta primera visita a l’empresa client, i un cop feta la presentació, el
tècnic de PRL ha de descobrir les necessitats del client, seleccionar els serveis
preventius específics més adequats per a ell i oferir-li els avantatges concrets del
servei de prevenció aliè.

El tècnic de PRL no ha de recomanar el contracte del servei sense una completa
identificació de les necessitats de l’empresa client. Per tant, el més convenient és
que recopili la màxima informació sobre les característiques i les condicions de
treball de l’empresa mitjançant l’establiment d’una comunicació efectiva fent les
preguntes adients, com les mostrades en la taula 1.1.
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Taula 1.1. Tipus de preguntes més habituals

Preguntes Definició Utilitat Exemples

Per aconseguir
informació

Preguntes generals específiques
perquè el client doni una informació
rellevant i bàsica

Sovint és el principi d’una relació
comercial

Quants treballadors té l’empresa?

De prova Preguntes més específiques per
descobrir i aclarir opinions del client

Necessitats d’informació més específica
per comprendre plenament els neguits
del client i poder proposar solucions

Quina imatge vol transmetre l’empresa
en aspectes preventius i de seguretat?

De confirmació Preguntes pensades per saber si el
client ha entès el missatge

Després de cada presentació dels
temes especificats

Enteneu el perquè de les accions
preventives?

De síntesi Preguntes establertes per aclarir la
comprensió de les necessitats i les
condicions del contracte

Després d’haver presentat diversos
elements per contractar

Fem un resum de totes les activitats
contractades?

Per evitar la formulació de preguntes innecessàries durant la visita és acon-
sellable que el tècnic de PRL hagi recopilat la major quantitat d’informació
possible sobre l’empresa client abans de la primera reunió. D’aquesta manera,
l’interlocutor comprovarà que el tècnic de PRL manifesta un interès real per
l’activitat de l’empresa i no perdran temps -sempre valuós per a l’empresari-
responent a un gran nombre de preguntes bàsiques. Naturalment, el tècnic de
PRL ha de practicar l’escolta activa que li permeti definir i perfilar els aspectes a
millorar i per tant aquells que requereixen d’una solució més immediata.

Al final, el tècnic de PRL podrà formular una recomanació personalitzada a
l’empresa client, la més idònia per a les seves necessitats i que donarà lloc a les
estratègies a seguir per tal de fer el compliment de la normativa en matèria de
prevenció de riscos laborals amb l’objectiu de:

• Evitar o disminuir accidents, incidents i danys derivats del treball, així com
les seves conseqüències humanes, econòmiques i legals.

• Aconseguir llocs de treball segurs i saludables.

• Augmentar la satisfacció de les persones treballadores afavorint el clima
laboral positiu.

• Incrementar la productivitat.

• Millorar la competitivitat i la imatge d’empresa impulsant el desenvolupa-
ment del projecte empresarial.

• Complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i evitar
les conseqüències legals dels seus incompliments.

1.2.2 Visites tècniques i comercials

És imprescindible preparar bé la primera (sobretot, però també les següents) visita
al centre de treball de l’empresa client. A continuació exposem alguns dels
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Cartera de clients

El conjunt de clients que un
equip de vendes té registrats en

una determinada àrea es
denomina cartera de clients. En
el cas dels SPA, cada tècnic té la

seva pròpia cartera d’empreses
client, tant de clients actius, als
quals assessora, com potencials,

que poden arribar a ser reals.

aspectes rellevants que cal tenir en compte en les visites tècniques i comercials
i que incideixen significativament en com aquestes es desenvolupen:

Contactar amb l’interlocutor vàlid: és a dir, aquella persona que, per la seva
posició jeràrquica, té els atributs per prendre una decisió sobre un servei o acció
preventiva a realitzar en l’empresa. Sovint és el coordinador de PRL, però en
moltes ocasions (quan cal fer accions més importants o bé que poden ser de
caràcter delicat) la figura del coordinador quedarà substituïda per l’empresari,
el gerent, el director, el cap de producció o la persona amb les característiques
pertinents i adequades en cada cas. S’ha de tenir molt en compte amb qui s’està
tractant per no tenir impediments per portar a terme les activitats preventives. De
vegades, l’empresari pot tenir delegat el poder de decisió en el coordinador PRL,
però en altres cops no, la qual cosa provoca negociacions més lentes i pausades.
Per això és recomanable que, des de bon inici de la relació, es permeti que les
persones amb càrrecs intermedis a l’empresa client puguin decidir portar a terme
les accions preventives resultants planificades a partir de les avaluacions de riscos
de l’empresa client.

Disposar de referències: un gran aval de la qualitat de l’SPA i de la vàlua del
tècnic de l’SPA són sens dubte les referències que pugui aportar en la seva relació
amb l’empresa client. Permeten l’apropament entre ambdós i són de gran ajuda per
contactar amb l’interlocutor vàlid, ja que col·laboren a crear un clima de confiança
a l’inici de la relació. D’aquí que sigui altament recomanable cuidar la cartera de
clients dins d’un mateix sector d’activitats professionals en el qual es mou el tècnic
de PRL.

Identificar les persones treballadores amb funcions de “filtre”: és a dir, cal
valorar si l’interlocutor és l’adequat per portar endavant directament la relació amb
l’SPA o si bé és una persona que atén visites comercials però sense cap capacitat de
decisió en matèria preventiva a l’empresa. Les agendes professionals de gerents,
empresaris i directors estan plenes de compromisos, tasques i reunions, per la qual
cosa fan una tria selectiva meticulosa dels proveïdors externs als quals reben. Això
fa que siguin molt exigents amb les visites, a les quals, sense una cita acordada
formalment amb anterioritat -fins i tot a les empreses amb les quals tenen relació,
com seria el seu SPA-, se’ls denega l’autorització a entrar.

Marcar objectius clars a cada visita: només així seran visites eficaces, ja
que el tècnic de PRL ha d’anar a l’empresa client per diferents situacions, com
per exemple obtenir informació en algun aspecte, intervenir en investigacions
d’accidents, impartir formacions, fer avaluacions de riscos, formalitzar algun
acord pendent o respondre a una petició urgent de l’empresa client, entre d’altres.

Compartir un ordre de la reunió/visita: sovint hi ha diversos temes a tractar, i
en el temps de la visita es passa per diverses fases ben diferenciades les unes de les
altres. Per exemple, no és d’estranyar que l’ambient pugui ser més tibant i fred en
una visita centrada en la inspecció de maquinària o bé que sigui més relaxada si
és per fer una formació gammificada que ha causat expectació entre les persones
treballadores. Per això cal prendre consciència de quins són els temes a tractar,
compartir-los i preparar la visita per anar conduint-la, subtilment i hàbilment, cap
on ens pugui donar els resultats més positius d’una manera més ràpida i eficient.
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Cada vegada que el tècnic de PRL fa una visita és important tenir preparat un ordre
del dia o bé tenir ben treballat quins són els aspectes fonamentals que cal tractar i
seguir els punts establerts. La realització d’una visita o entrevista ben preparada
és molt important, ja que:

• És el segell com a tècnic de PRL organitzat i responsable en les teves
tasques.

• Demostra al client la teva preocupació i rigor professional.

• Permet mantenir el control de la reunió en els temes que vols tractar i en la
gestió de temps dedicat a cadascun.

Ordre d’una visita per fer una avaluació de riscos d’un lloc de treball

1. Presentació del tema que cal tractar: farem una avaluació de riscos del lloc de treball de
mosso de magatzem.

2. Situació en què es troba l’empresa: fins ara teníeu una avaluació general de riscos de tot el
centre de treball.

3. Argumentació legal a considerar: segons l’LPRL, l’RSP i l’RD 486/97, caldria que....

4. Visita in situ de la situació tractada: després de llegir la fitxa del lloc de treball de “mosso
de magatzem” haig de veure les condicions del lloc de treball per prendre dades reals
(ambientals, dimensions, observar procediments de treball, entre d’altres) i parlar amb la
persona o persones que ocupen aquest lloc per...

5. Tancar la visita: un cop realitzada la presa de dades, us enviaré l’informe d’avaluació de riscos
amb els resultats abans d’acordar una nova visita per assessorar-vos en la planificació de les
mesures preventives que escaiguin.

Gestionar el temps: en primer lloc, un valor molt preuat a les empreses és la
puntualitat, per això el tècnic de PRL ha de controlar bé el temps invertit en cada
visita i que l’atenció a una empresa client no li faci arribar tard a la següent visita
durant el mateix dia. Malauradament, en freqüents ocasions els interlocutors de
les empreses client fan esperar el tècnic de PRL i el temps es demora per a aquests,
la qual cosa té conseqüències en la planificació de la jornada. És important que el
tècnic de PRL aprengui a esperar pacientment i aprofiti eficientment l’espera per
avançar altres tasques i gestions de la seva agenda, com per exemple preparar altres
visites, completar informes o documentació pendent, llegir revistes professionals
o notes tècniques de prevenció o fer trucades professionals d’atenció a clients,
sobretot avisant la següent visita si hi ha previsió de canvi.

Evitar visites imprevistes: una visita espontània -cosa que passa més freqüent-
ment del que seria desitjable- no és tan efectiva com si hi hagués hagut una
preparació adequada. Les visites imprevistes i sense preparació poden suposar
una pèrdua de temps per al tècnic de PRL i per a l’interlocutor de l’empresa client,
però, per sobre de tot, són un punt negatiu que tindrà en compte l’interlocutor de
l’empresa client i que afecta el futur de la relació.

Fins aquí alguns dels aspectes generals que cal tenir en compte, encara que s’hi
han d’afegir alguns de més específics, depenent de cada ocasió i, sobretot, de
la finalitat concreta de cada visita tècnica i comercial: el nombre exacte de
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les persones que han d’assistir a la reunió, memoritzar el nom i la funció dels
assistents, els acords de contracte que regeixen les relacions empresarials entre
ambdues parts, els assumptes que pugui haver-hi pendents, preveure la informació
i els materials oportuns que l’empresa client pugui sol·licitar durant la visita...

En la preparació de les visites tècniques i comercials s’ha de ser altament curós
i no caure en la rutina, que despersonalitza el tracte i l’atenció oferts a l’empresa
client. La visita comercial requereix un esforç important, des d’un punt de vista
personal, i una despesa de recursos també significativa per a l’SPA. És convenient
que el tècnic distribueixi equitativament el temps de dedicació a cada empresa
client cercant la qualitat de cada visita i no la quantitat de visites realitzades.

Les visites que el tècnic de PRL ha de realitzar a l’empresa són per diversos
motius: fer avaluacions de riscos (inicials, periòdiques, generals, de llocs de
treball concrets...), fer formacions, elaborar plans d’emergència, prendre mesures
d’agents contaminants i investigar accidents, entre d’altres. En aquestes visites es
pot trobar en diversos escenaris més o menys complicats o bé urgents.

Exemples de visites

Un clar exemple d’una visita del tècnic de PRL a l’empresa client en un moment
complicat per la gravetat de la situació seria quan s’ha produït un accident de
treball (AT). Aquest ha de ser investigat com més aviat millor i és molt important
-sempre que sigui possible- visitar el lloc o zona de treball on s’ha produït per tal
de fer una reconstrucció dels fets ajustada a la realitat. El tècnic de PRL haurà de
portar a terme la investigació de l’AT, i per això haurà de comprendre el procés
de treball, els equips i les eines existents i emprats, i per això és interessant poder
observar com es treballa habitualment al centre de treball. Podem analitzar-ne el
següent exemple:

Investigació d’un accident de treball (AT)

El tècnic de PRL arriba a l’empresa client per portar a terme la investigació d’un AT
ocorregut; hi ha una persona morta en el taller mecànic de la nau i l’expectació dels
treballadors i la resignació d’aquests és enorme. El tècnic de PRL hauria de tenir
coneixements específics en aquest camp d’investigació d’accidents.

El jutge de pau està realitzant la tasca d’aixecar el cadàver de la zona de l’accident. Són
moments molt durs per als companys de la víctima. L’arribada del tècnic de PRL provoca
un ambient hostil entre els comandaments intermedis i la direcció de l’empresa perquè, en
un primer moment, el responsabilitzen de l’AT.

El mateix tècnic de PRL pot estar angoixat per la situació crítica que ha de viure. En aquests
moments s’ha d’actuar de manera responsable i freda per tal de demostrar seguretat en les
tasques a desenvolupar i realitzar una investigació de l’AT acurada i professional.

El tècnic de PRL no pot oblidar demanar diverses qüestions: si l’AT ha afectat un
treballador de l’empresa o si procedeix d’una empresa de treball temporal (ETT), o si és un
treballador de contracta o subcontracta. En aquest últim cas caldria la presència d’aquells
empresaris de la cadena de contractacions que poguessin haver d’assumir posteriorment
la responsabilitat. Altres dades que cal tenir en compte són per exemple si el treballador
pertany a un col·lectiu d’especial protecció, quan i quina formació ha rebut i antiguitat a
l’empresa, entre d’altres.

Després de recopilar totes les dades personals de la víctima i les pròpies de l’accident (des
de la data d’aquest fins al tipus d’accident, el lloc, si hi ha testimonis i entrevistes realitzades
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Condicions de treball

Són el conjunt de les
circumstàncies que es donen en
l’entorn on es desenvolupa
l’activitat laboral i que poden
incidir en la salut del treballador
entesa en els seus aspectes de
benestar físic, mental i social.

a aquests), caldrà fer una descripció del lloc de treball i una descripció de l’accident. Un
cop el tècnic hagi recollit la informació en el lloc de treball caldrà fer una anàlisi de les
causes de l’accident obtenint unes mesures preventives i elaborar l’informe final amb totes
les dades i informacions recapitulades.

Un informe d’AT requereix un seguiment posterior del lloc de treball afectat, un cop
aplicades les mesures recomanades per valorar la seva eficàcia.

El següent exemple relata el cas que l’empresa client té coneixement que un dels
seus empleats pateix una malaltia susceptible de ser considerada professional per
estar tipificada en el quadre de malalties professionals (MP) i necessita investigar-
la de manera immediata per un requeriment d’Inspecció de Treball.

És molt important que els tècnics PRL encarregats de fer la investigació d’una
malaltia professional a l’empresa client tinguin coneixements específics en aquest
sentit.

Visita urgent a casa del client

El tècnic de PRL encarregat de confeccionar l’estudi s’ha de desplaçar fins al lloc de treball
i ha de recopilar tota la informació que consideri procedent. Tanmateix, ha de visitar altres
llocs de treball de l’empresa que pugui haver ocupat la persona abans de detectar-li la
malaltia, i ha de tenir en compte si les activitats desenvolupades es troben relacionades
amb la malaltia diagnosticada, segons el que disposa el quadre legislatiu de malalties
professionals.

La visita al lloc de treball ens ha d’ajudar a comprendre el procés de treball, els equips i
les eines existents, les seves condicions d’utilització... És aconsellable, sempre que sigui
possible, observar com es duu a terme el treball habitualment.

Els subjectes que poden estar implicats en el procés d’investigació són els següents:

• L’empresari o les persones en qui aquest delegui.

• El treballador que té la malaltia.

• Tècnics de prevenció de riscos laborals.

• Personal sanitari de vigilància de la salut.

• Comandaments intermedis de l’empresa client.

• Representants dels treballadors, delegats de prevenció o comitè de seguretat i salut.

• Altres treballadors de l’empresa que puguin aportar dades rellevants. Aquest és el cas
d’aquells treballadors que duen a terme habitualment les mateixes tasques que el treballador
que pateix la malaltia, atès que poden oferir-nos una visió de “com s’executa el treball” que
no sempre coincideix amb “com s’hauria d’executar”.

1.2.3 Detecció de necessitats de l’empresa client

Cada sector productiu laboral té unes característiques professionals i un entorn
de treball similar, però cada empresa disposa d’unes condicions de treball de-
terminades en els diferents llocs de treball, per la qual cosa és bàsic identificar
les necessitats d’assessorament concret de cadascuna. Independentment d’això,
els SPA s’organitzen i planifiquen les tasques en matèria de prevenció de riscos
laborals, de manera general per a totes les empreses.
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Més enllà de les necessitats particulars de cada empresa, de manera general,
els SPA planifiquen la seva tasca al voltant de les tècniques preventives i
especialitats següents:

• Seguretat en el treball

• Higiene industrial

• Ergonomia i psicosociologia aplicada

• Medicina en el treball

Es podria definir cadascuna d’elles de la següent manera:

• La seguretat en el treball és el conjunt de tècniques preventives que tenen
com a finalitat dur a terme accions que evitin els accidents de treball
eliminant o reduint el risc d’accident en el seu origen. Està constituïda
per un conjunt de coneixements, tècniques i procediments que tenen per
objecte eliminar o disminuir els riscos que puguin ser capaços de provocar
l’aparició d’accidents de treball i també eliminar o reduir les seves possibles
conseqüències.

• La higiene industrial és la tècnica no mèdica que té com a finalitat la
prevenció de les malalties ocasionades en l’àmbit professional a través
de l’estudi i l’avaluació dels agents contaminants que poden trobar-se en
els ambients de treball. La higiene industrial estudia com l’ambient físic
que envolta el treballador actua sobre la seva salut a través dels diferents
contaminants (químics, físics o biològics), que provoquen malalties. Les
activitats que la higiene industrial durà a terme seran identificar el/els
contaminant/s nocius, avaluar la probabilitat que siguin perjudicials per als
éssers humans, portar a terme les accions correctores si és convenient i fer-
ne un seguiment periòdic.

• L’ergonomia és la ciència aplicada de caràcter multidisciplinari que té com
a finalitat l’adequació dels productes, els sistemes i els entorns artificials
a les característiques, les limitacions i les necessitats dels usuaris per
optimitzar-ne l’eficàcia, la seguretat i el confort. L’ergonomia, tècnica no
mèdica, dissenya els llocs de treball, les màquines i els processos per tal que
s’adaptin al treballador, de forma que siguin tan saludables, segurs, eficients
i confortables com sigui possible.

• La psicosociologia és la tècnica preventiva que s’encarrega de l’estudi de
les condicions organitzatives i psicosocials que es donen en el treball, i que
poden donar lloc a factors de risc psicosocial.

• La medicina del treball és la tècnica mèdica que estudia les malalties i els
accidents que es produeixen com a conseqüència del treball.

Per això, el tècnic de PRL assessorarà les empreses client tenint en compte les
disciplines preventives i la forma d’aplicar-les a les condicions laborals de cada



Gestió de la prevenció 29 Promoció dels serveis de prevenció aliens

empresa en concret; són la seva guia i eina principal per exercir la seva tasca
professional.

A més, el tècnic de l’SPA tindrà presents les obligacions empresarials que
estableix la normativa 31/95 de LPRL quan assessora i identifica les necessitats
de les empreses client. Aquestes obligacions són:

• Integrar les actuacions de prevenció de riscos laborals dins del sistema de
gestió general de l’empresa al mateix nivell que l’activitat productiva, de
qualitat, mediambiental, comercial...

• Dissenyar i implantar un pla de prevenció, entès com un sistema de gestió
de la prevenció de riscos laborals, com a instrument d’integració.

• Avaluar els riscos laborals a què estan exposats els treballadors i planificar
l’activitat preventiva que es deriva d’aquesta mateixa avaluació.

• La deguda formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat
i salut laboral, perquè estiguin en condicions de conèixer els riscos a què
estan exposats en el seu lloc de treball i poder combatre’ls, així com perquè
puguin col·laborar amb l’empresari en la millora contínua de les activitats
de l’empresa en general.

• La consulta i participació dels treballadors en totes aquelles qüestions
relacionades amb la seguretat i salut laboral en l’àmbit de l’empresa.

• Oferir la vigilància de la salut, la qual s’ha de desenvolupar en els termes
establerts i amb condicions fixades per la llei.

Per tant, pel que fa a la detecció de necessitats de l’empresa client, el tècnic de PRL
anirà comprovant quines d’aquestes obligacions està complint i quines no, com les
compleix i com se’n pot millorar el compliment per tal de garantir la seguretat
i la salut de les persones treballadores de l’empresa i fer-ne l’assessorament
personalitzat adequat.

Habitualment, una de les dificultats recurrents a les empreses client és com
integrar la prevenció de riscos laborals en els seus sistemes de gestió i de treball.
Acostuma a generar resistències per part de gerència i dels treballadors en general.
Per aquesta raó és important conèixer l’estructura de l’empresa, el producte o
servei, els processos i procediments de producció, la metodologia de treball i les
motivacions de tot l’equip per poder proposar i acordar com integrar la gestió de
la prevenció i fomentar la cultura preventiva a l’empresa.

Cada empresa o organització disposa d’un sistema i metodologia de treball
diferent. El tècnic de PRL ha de ser capaç de distingir i personalitzar el tracte
i l’atenció oferts a cada client amb les seves característiques concretes a partir de
les necessitats identificades per poder fer l’assessorament preventiu idoni (figura
1.1).
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Figura 1.1. Factors amb què treballa el tècnic de PRL.

1.2.4 Seguiment de les empreses client

Cada empresa client estarà d’una manera o d’una altra en l’agenda diària del
treball del tècnic de PRL: pensant en la seva situació, parlant amb l’interlocutor,
preguntant per tasques pendents i/o per accions realitzades, per la salut i seguretat
dels treballadors, pels canvis que hi pugui haver de màquines i processos de
treball... Cal mantenir una bona relació amb ell, és molt important que l’empresa
client sàpiga que el tècnic de PRL hi és i fa la seva feina d’assessorament d’una
manera professional i totalment responsable.

Una vegada que la necessitat, en general, ha estat identificada, el fet de com-
prendre l’empresa client proporciona al tècnic de PRL informació detallada
del que voldrien fer o planificar. No sempre les necessitats són expressades per
les empreses client; de vegades només les identifiquen com a necessitats quan
les troben a faltar. Les percepcions que les empreses client tenen del contracte
concertat un cop signat poden generar unes expectatives diferents del que en
realitat han contractat. No és convenient discutir les expectatives, sinó gestionar-
les (a través dels preus, la documentació, la publicitat, la informació o formació),
perquè comprenguin bé el servei que han contractat.

Resumint, en el seguiment de les empreses client, el tècnic de PRL:

• No ha de confiar que l’interlocutor expressarà les seves necessitats.

• No ha de deixar d’insistir en la formulació de preguntes per identificar
les necessitats.

• No ha de lluitar contra les percepcions o expectatives dels clients,

• Ha de gestionar el seguiment per tal de trobar solucions i respostes a
les necessitats identificades.
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Gestió de servei al client
(CRM)

Don Peppers & Martha Rogers
són els empresaris
nord-americans propietaris
d’una consultoria de gestió
centrada en el client i considerats
com una gran autoritat en CRM
gràcies a les seves publicacions i
programes informàtics
desenvolupats per a aquest tipus
de gestió. Aquesta és la seva web:
www.peppersandrogersgroup.com.

No obstant això, cal trobar la forma de fer un seguiment i mantenir una co-
municació fluida, però sense acabar sent vist com una molèstia que interromp
constantment la seva activitat empresarial. Per aquesta raó, els tècnics PRL poden
fixar-se en algunes qüestions que ajuden en la tasca de seguiment, com ara:

• Els temps establerts en les accions anuals contractades.

• La satisfacció en el compliment de la planificació establerta.

• Quantificar el temps de resposta de queixes i/o peticions.

• Reconèixer i considerar els suggeriments.

• El nombre de formacions realitzades.

• El tracte obtingut en les retroalimentacions de les comunicacions amb
l’interlocutor.

• El nombre de visites realitzades a l’empresa client.

• Com és el contacte amb l’interlocutor i/o coordinador PRL assignat per
l’empresa client.

El seguiment de les empreses client és un element molt valuós de la relació
comercial, tant per a les empreses i el tècnic de PRL i el seu desenvolupament
professional com per a la gestió qualitativa de l’SPA, que, com a empresa de
serveis que és, cerca la satisfacció i atenció del client com a estratègia de gestió
empresarial.

Per donar un assessorament adequat és essencial estar en contacte amb el
client d’una manera periòdica.

No podem oblidar que un dels principis bàsics del màrqueting actual és la gestió de
servei al client (en anglès, customer service management, o CRM) que consisteix
a crear una estratègia comercial orientada a la satisfacció i fidelització del client.
Per això cal obtenir informació dels clients des de tots els canals possibles (punts
de venda, correus electrònics, trucades telefòniques, internet, bases de dades...) i
establir una relació personalitzada amb cadascun. Aquesta gestió CRM comporta
una dedicació específica a la gestió de les incidències per tal de millorar la
satisfacció del client.

1.3 L’organització de l’agenda del tècnic de PRL de l’SPA

Tothom disposa del mateix temps, 24 hores al dia; la gestió del temps que fa
cadascú és el que marca la diferència per obtenir la màxima eficàcia per a la
realització de les tasques diàries. Avui dia, amb la quantitat de tasques i activitats
que formen part de la nostra vida professional i personal, disposar d’una agenda
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-en format tradicional o electrònica- és la base per a la correcta administració del
temps, la planificació de les tasques pendents i la seva posterior realització.

Controlar, dirigir, decidir i marcar la manera com gestionar les tasques i com les
realitzem és la part que correspon a tot professional. La sistematització de les
tasques del tècnic de PRL és quelcom que cal fer des del primer moment, ja que,
a mesura que incrementa la cartera d’empreses client, haurà d’existir una major
control de temps de dedicació a cadascuna.

En el lloc de treball del tècnic de PRL d’un SPA és indispensable crear una agenda
ben organitzada amb la distribució del temps necessari per a cadascuna de les
seves activitats diàries dins la jornada laboral. Seguir-la amb rigor forma part de
les funcions i responsabilitats de l’exercici de la seva professió. Cadascú optarà
per una forma o una altra d’ordre, però hi ha una sèrie d’elements que han de
constar-hi pel fet de ser comuns a la majoria de tècnics PRL que treballen en un
SPA; són els següents:

• Planificació dels dies dedicats a tasques administratives (relacionades amb
la documentació de les empreses).

• Planificació de dies de ruta i desplaçaments (visites tècniques i comercials
a les empreses client).

• Dates de reunions i altres accions internes de l’SPA, com seria l’organització
de tasques compartides amb altres tècnics PRL integrants de l’equip de
l’SPA.

• Assumptes pendents per ser tramitats amb les administracions públiques.

• Respostes a sol·licituds de clients i enviament d’informació.

• Llista de tasques pendents, fora de contracte, que es troben en tràmit de
tancament per ser incloses en el concert.

• Llistat de trucades telefòniques pendents.

• Seguiment de les planificacions preventives de les empreses client. És molt
important establir una planificació anual de totes les tasques a realitzar en
l’empresa client de forma consensuada perquè posteriorment puguin formar
part de la memòria anual que l’SPA ha de lliurar a l’Administració laboral.

En la primera entrevista s’han hagut d’establir i anotar les dates que a l’empresa
client li aniria millor per fer totes les tasques anuals contractades, entre elles
les visites periòdiques oportunes i les revisions mèdiques dels treballadors de
l’empresa, si s’escau i forma part del concert contractat.

Per altra banda, tota la resta d’assumptes que vagin sorgint anualment, i s’hagin
d’incorporar a les agendes, s’hauran d’acordar amb l’interlocutor de l’empresa
client, el coordinador de prevenció designat per l’empresa o bé el mateix empresari
o gerència. Aquest és el motiu pel qual és necessària la comunicació fluida,
clara i directa que s’ha d’aconseguir a partir del contacte i el seguiment periòdic
amb l’interlocutor de l’empresa client. I aquesta periodicitat de contacte



Gestió de la prevenció 33 Promoció dels serveis de prevenció aliens

Perfil laboral o professional

És la descripció del conjunt de
capacitats i competències que
identifiquen la formació que ha
de tenir una persona per dur a
terme unes funcions i tasques
d’una determinada professió o
lloc de treball.

Competències
professionals

Són totes aquelles habilitats i
aptituds que tenen les persones i
que els ajuden a desenvolupar
una feina de forma reeixida.

(trucades, correus electrònics, visites, xarxes socials) ha de ser present a l’agenda
professional del tècnic de PRL, atesa la quantitat d’empreses client que formen
part de la seva cartera comercial.

Planifiquem un sistema de comunicació amb les empreses client adaptat a
cadascuna, i basat en reunions i trucades periòdiques.

Aquestes comunicacions poden tenir una periodicitat determinada en funció del
tipus d’empresa client i de les tasques contractades per cadascun d’ells.

El contacte amb cadascun dels integrants de la cartera de clients és primordial
en els serveis professionals, i sovint és relegat a segon terme davant del ritme
vertiginós de gestió laboral diari. Segurament no quedarà prou espai a les agendes
per fer reunions o visites mensuals amb totes les empreses client, però cal ser
conscients de no perdre el contacte amb ells. Una trucada sense motiu aparent
és útil per diversos motius:

• Conèixer l’estat d’ànim del client.

• Tenir un control de les accions que s’han de realitzar.

• Conèixer el nivell de satisfacció amb el servei.

Per tant, el tècnic de PRL ha de mantenir una agenda actualitzada dels dies i
la forma de contactar (trucada, correu electrònic, visita...) amb cada empresa
client de forma periòdica i planificada. Així, tant l’empresa client com el tècnic
de PRL seran conscients del control i seguiment que es fa i de la importància
de les accions preventives que cal fer en l’empresa. Aquests contactes permeten
concretar aspectes a millorar, i si és el cas cal no deixar passar massa temps entre
aquesta comunicació i la següent.

Quan més control tinguem del temps, millor gestionarem l’estrès laboral.

1.4 El perfil professional del tècnic de PRL d’un SPA

Actualment, els serveis de prevenció aliens (SPA) cerquen perfils professionals de
tècnic de PRL molt complets, ja que necessiten persones amb competències tant
relacionades amb la prevenció com amb l’àmbit comercial. Les primeres serien
les competències tècniques adquirides com a tècnic intermedi o superior de PRL,
i les segones serien les competències de major caire transversal, tot i que també es
podrien adquirir tècnicament en la formació professional com a tècnic comercial
de màrqueting.

A més, avui dia totes les empreses i organitzacions (incloent-hi les entitats
acreditades com a SPA) busquen nous valors en el personal professional que
pensen incorporar als seus equips de treball.
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Tot plegat, perquè l’objectiu per a les organitzacions ja no és només tenir clients,
sinó que ha passat a ser arribar a satisfer i fidelitzar clients cada vegada més
exigents i selectius per retenir-los el major temps possible en la línia de l’estratègia
de màrqueting CRM.

Per aquesta raó, el perfil professional del tècnic de PRL que cerquen els SPA
conté tres aspectes bàsics: saber fer, saber estar i voler fer. D’aquests tres
elements, un dels més valorats és el tercer: saber comportar-se, tenir actituds
positives i voluntat per exercir la professió de forma competent (encara que
no es poden deixar de banda els dos primers, és clar!).

No es pot pretendre ser un bon professional del sector de la PRL sense el
coneixement teòric i procedimental de les tasques assignades com a tècnics, tenir
la capacitat d’organització i gestió del temps i al mateix temps disposar de les
habilitats comunicatives i de relació imprescindibles en el tracte amb les empreses
client. Així mateix, és important mantenir una actitud positiva envers la professió
i un interès engrescador per la millora contínua en el desenvolupament i l’exercici
de la professió com a tècnic.

Diversos estudis de l’àmbit dels recursos humans demostren que les persones amb
un alt nivell d’optimisme i amb una clara actitud positiva tenen un gran rendiment
dins les seves empreses i són ben valorades per companys i superiors.

1.4.1 Aspectes de "saber estar" i "voler fer"

El tècnic de PRL es troba en un constant contacte amb altres persones; de fet,
és molt habitual el contacte amb els diferents clients durant el desenvolupament
de les tasques assignades dins l’SPA. Per tant, els aspectes relacionats amb el
comportament social i l’actitud s’han de tenir molt en compte. Hi ha diferents
factors que hi intervenen:

• La imatge personal és important per a l’exercici de la professió, ja que ha
de ser una imatge correcta que encaixi amb l’entorn laboral i social però que
al mateix temps sigui part natural de la nostra forma de ser. Tenir cura de
la higiene personal, la discreció en el vestir i moderar l’ús de signes externs
(com piercings i tatuatges, maquillatge o bijuteria extrema, per exemple)
són aspectes generalment apreciats per la gran majoria de les persones amb
qui cal establir un contacte directe. El tècnic de PRL és un professional a
qui importa i preocupa la salut i la seguretat de les persones, la qual cosa ha
de transmetre amb la seva imatge personal. També inclou el vehicle amb el
qual arriba a les visites, que ha de presentar un bon estat de manteniment
mecànic.

• El protocol i l’atenció: és convenient conèixer les diverses situacions en
què hi ha uns protocols laborals i socials establerts i en els quals s’ha de
desenvolupar la tasca com a tècnic de PRL. Conèixer les regles del protocol
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i de cortesia de l’empresa client contribuiran a crear un agradable ambient
de treball amb els diferents interlocutors, persones que poden tenir un alt
càrrec en l’empresa, per exemple.

• La discreció i el respecte: la persona que actua amb discreció i respecte
és corresposta, de manera natural, amb la mateixa moneda. Al contrari, la
persona que jutja o critica negativament als altres rep el mateix tracte. Al
final, pel petit cercle laboral en el qual es mouen els tècnics PRL tot s’acaba
sabent. No parlar malament de ningú és la millor manera d’assegurar-se un
llarg futur en un mateix sector, perquè fa merèixer la confiança de moltes
persones que coneixen els valors de la discreció i el respecte cap als altres.

• Els equips i les eines de treball: han de reforçar la imatge personal
i l’actitud positiva envers la feina, perquè denoten el sistema de treball
com a tècnic de PRL organitzat, responsable i curós. Portar un dispositiu
electrònic (tauleta digital o ordenador personal) amb aplicacions de gestió
de les empreses client en cada visita per fer les anotacions i actualitzacions
pertinents seria un bon exemple. Això sí, amb una pantalla inicial amb les
icones ben endreçades!

1.4.2 Aspectes de "saber fer": la relació interpersonal

La cartera comercial d’un tècnic de PRL d’un SPA conté les empreses client que
l’SPA ha adjudicat al tècnic (o bé aquest ha anat aconseguint amb la seva tasca
comercial) i les empreses client potencials. L’assessorament tècnic en matèria
de PRL que ha d’oferir segons el contracte comercial de concert de serveis que
mantinguin SPA i empresa client comporta relacionar-se amb moltes persones de
diferent nivell social i cultural que alhora exerceixen diferents càrrecs a l’empresa,
sovint d’alt nivell jeràrquic. Per això és imprescindible disposar i millorar les
habilitats comunicatives i de relació interpersonal (formen part del saber fer).

En l’actualitat, la relació entre les persones en l’àmbit professional es veu sotmesa
a constants erosions motivades per les presses, pels interessos propis i per
l’increment de les exigències en les negociacions, entre altres factors. No obstant
això, no es pot oblidar que hi ha dos aspectes que sobresurten en una relació o en el
tracte entre dues persones: la confiança i la comunicació. Aspectes aparentment
simples, però amb un enorme valor per cimentar tota relació professional.

El tècnic de PRL ha de saber comunicar de forma tècnica i argumentada, generant
un clima de confiança adequat per implementar les mesures de prevenció de riscos
laborals a l’empresa client. A mesura que millora la comunicació i augmenta
la confiança entre el tècnic i l’interlocutor principal de l’empresa client creix el
respecte recíproc entre les persones implicades, la qual cosa ajuda a garantir la
continuïtat de la relació comercial entre SPA i empresa.
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El valor de la confiança entre les persones és un aspecte que es va guanyant
a mesura que passa el temps.

Alguns dels aspectes claus que cal tenir en compte per guanyar la confiança del
client són:

• Fer un continu i estricte seguiment dels assumptes o les condicions
pactades durant tota la durada de la relació. La confiança es guanya dia
a dia, complint amb els compromisos i pactes establerts, encara que de
vegades les condicions i el contingut dels contractes concertats tenen un
paper molt rellevant en aquest sentit.

• Acompanyar en els moments difícils. Com a tècnics de PRL assignats
a l’empresa cal afrontar situacions complicades davant de l’empresa client.
Trobar la millor manera de solucionar el problema amb implicació profes-
sional, rigorosa i responsable -per molt delicada que pugui arribar a ser la
situació- acabarà per revertir en un increment de confiança, respecte i estima
de l’empresa client.

• Tenir cura de l’adequat assessorament sol·licitat, ja sigui un requeriment
de la inspecció de treball o una consulta sobre una situació particular de
l’empresa client. Com a tècnics PRL cal assessorar-la amb la màxima
diligència i preparació en tot allò que inclou el contracte concertat. L’em-
presa client valora que, a banda de tenir un tècnic de PRL assignat per
fer les accions preventives acordades en el contracte, l’assessora quan el
necessiten.

• Estar disponible per ajudar o col·laborar, puntualment si es requereix.
De vegades, l’empresa client pot requerir una ajuda puntual, i per això
s’ha d’intentar, en la mesura del possible, ajudar-la, sempre vigilant de no
erosionar els interessos de l’SPA. Les situacions puntuals no tenen per què
crear precedents.

Com a tècnics de PRL designats de l’SPA a l’empresa client hem de disposar
de la facilitat d’expressió necessària per comunicar-nos i fer-nos comprendre
adequadament. També és important que tinguem un bon nivell d’escolta activa,
una cosa que pot semblar quotidiana i a l’abast de tothom, però que en realitat cal
ser perseverant per posar-ho en pràctica en totes les relacions interpersonals. A
més, el domini del llenguatge i el seu ús correcte és un element imprescindible
per a una bona comunicació. S’ha de parar atenció al fet que el llenguatge és
ple de polisèmies i ambigüitats que cal dominar per evitar malentesos i situacions
negatives.

Recomanacions sobre l’ús de les paraules en la comunicació interpersonal amb
l’empresa client

• Evitar les paraules negatives: l’ús continuat de l’adverbi de negació no, entre d’altres amb
aquest mateix significat, com podria ser problema, rebuig, catàstrofe, ruptura...

• Reduir l’ús d’adjectius: els adjectius intensifiquen la sensació de subjectivitat restant
l’objectivitat o imparcialitat necessàries a una conversa tècnica argumentada d’àmbit
professional. Per exemple: gran, petit, increïble, dolent...
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• No fer servir mai superlatius, que representen una pèrdua de valor dels arguments tècnics.
Per exemple: seguríssim, boníssim, fortíssim, rapidíssim...

• Defugir adverbis o altres paraules extremes, que denoten posicions negatives i rígides que
no admeten correcció ni terme mitjà. A més, limiten en excés els matisos durant l’exposició
tècnica i poden ser els causants que la conversa esdevingui agra i de l’enduriment de les
posicions de cadascuna de les parts. En són algun exemple: tot, res, mai, sempre, cent per
cent...

• Evitar les falques repetides a l’inici o al final de les frases, perquè perjudiquen la comunicació,
distreuen el receptor i poden arribar a ser molestes. Com per exemple: M’entens?, ok, val,
no?, oi?.

El tècnic de PRL ha d’usar els termes específics del llenguatge cientificotècnic
i normatiu de la prevenció de riscos laborals en el seu discurs i diàleg amb
l’interlocutor de l’empresa client. Però fixar-se només en l’ús d’aquest llenguatge
tècnic no significa establir una comunicació fluida amb l’interlocutor de l’empresa
client. Per exemple, una presentació impersonal i distant, amb falta d’entusiasme o
motivació, i en la qual es percep que els tècnics PRL no està implicat en el que diu
o bé no creu el seu propi discurs, no tindrà una repercussió positiva en la relació.

Alguns estudis indiquen que les paraules representen un petit percentatge del
global de la comunicació (al voltant d’un 7 %) i que la resta es troba en els altres
elements, com el to de veu, el ritme en parlar, la vocalització, i similars; fins i tot,
molts autors asseguren que més del 50 % de la comunicació rau en el llenguatge
no verbal.

La comunicació oral sempre va acompanyada d’altres elements de la
veu (entonació, ritme, vocalització..) i del llenguatge no verbal (gestos,
expressions facials, mirades...); per tant, hi ha d’haver coherència entre ells.

La personalitat i el tarannà de cadascú com a tècnics PRL es manifesten a través
dels elements de la veu i el llenguatge no verbal que formen part de la comunicació.
A banda, hi ha altres elements que cal tenir en compte en la comunicació oral i
que aporten un sentit global al conjunt del discurs:

• El to de veu: mitjançant el to s’expressen les emocions i sensacions,
els desitjos i temors, la inseguretat, la confiança... Quan les paraules
van acompanyades d’emocions adients a la situació, la seva repercussió i
efectivitat augmenta.

• La claredat i articulació: implica major o menor grau de netedat i transpa-
rència del llenguatge i permet expressar-se amb determinació i franquesa,
o dificultar la comprensió i generar monotonia i confusió quan no hi és
present.

• El ritme i velocitat: és la manera periòdica i simètrica de produir els sons en
parlar i elaborar discursos que provoca un ordre determinat. S’ha de buscar
crear un ritme adequat a cada situació comunicativa (en una entrevista,
en una formació, en una reunió...) per aconseguir un discurs dinàmic i
equilibrat (ni massa ràpid ni lent, ni entretallat...) que generi una bona
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impressió a l’interlocutor. Els diferents ritmes d’expressió (lents o ràpids)
tenen cadascun d’ells els seus avantatges i els seus inconvenients (vegeu la
taula 1.2 i la taula 1.3).

Taula 1.2. Persona amb ritmes d’expressió lents

Punts forts Punts febles

Augmenta la seva capacitat per escoltar Necessita més temps d’anàlisi i reacció en situacions
imprevistes.

Avança lentament en les negociacions però sense
retrocés.

Poden transmetre certa agressivitat o malestar si la
situació els porta a passar a un temps més ràpid.

Normalment no cauen en grans errors. L’aportació de solucions sol ser lenta en situacions
marcades per la urgència.

Aporten solucions eficients. Poden tenir dificultats per tancar acords quan s’arriba
al final de la negociació amb presses o fora del límit
de temps establert.

Generen confiança.

Transmeten la informació justa en cada cas.

Harmonitzen amb clients amb temps lents i mitjans.

Taula 1.3. Persona amb ritmes d’expressió ràpids

Punts forts Punts febles

Poden passar amb certa facilitat a ritmes mitjans o
lents per reflexionar o aclarir alguns dels punts del
missatge oral.

Poden transmetre agressivitat i manca de tacte amb
certa facilitat.

Es desenvolupen bé davant de situacions
complicades.

Transmeten més informació de la que és necessaria.

Generen motivació i acció En les negociacions es produeixen avanços i
retrocessos.

Aporten solucions ràpides a problemes inesperats. Capacitat per escoltar limitada.

Harmonitzen amb clients de temps ràpids o mitjans Generen errors amb certa freqüència.

Tenen facilitat per arribar a acords quan existeixen
temps limitats.

• La mirada: té gran poder expressiu i s’ha d’usar amb naturalitat per generar
complicitat i fer sentir còmodes els interlocutors, sobretot quan el tècnic de
PRL recull informació de l’empresa client preguntant a les persones que hi
treballen sobre el seu lloc de treball i les seves activitats.

• Els gestos i moviments corporals: les expressions facials, les postures que
adquireixen els braços i les mans en parlar, fins i tot la forma de caminar,
seure o estar dempeus expressen emocions i estats d’ànims. Per exemple, un
gest amable del tècnic de PRL, com un somriure, convida a l’acceptació i
aporta tranquil·litat a les comunicacions mantingudes després d’un accident
de treball. El tècnic de PRL ha de procurar que la seva expressió corporal
mentre assessora aporti seguretat i credibilitat a la comunicació.

Un bon comunicador acostuma a tenir una bona expressió corporal, i això l’ajuda
a tenir èxit. Una persona molt rígida no és capaç d’estar amb naturalitat davant
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d’un receptor i això dificulta la comunicació entre les dues parts implicades. Per
tant, hem de tenir una bona connexió amb el nostre propi cos.

A banda d’aquestes consideracions sobre els aspectes competencials que cal tenir
en compte en el perfil professional del tècnic de PRL d’un SPA no es poden
deixar de banda dos conceptes clau en el desenvolupament de qualsevol activitat
professional: el talent i la motivació personal per la professió que s’exerceix.
Treballar aquests dos aspectes pot ser un element diferenciador beneficiós en el
mercat laboral actual, atès que els SPA cerquen tècnics PRL polivalents en la
relació amb les empreses client.
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Podeu consultar les
normatives aplicables en
matèria de gestió i atenció
al client en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

2. Gestió i atenció del client: satisfacció i incidències

Els serveis de prevenció aliens (SPA), en tant que empreses de servei d’assessora-
ment en matèria de prevenció de riscos laborals a altres empreses client, tenen clar
que la qualitat de servei que ofereixen està directament relacionada amb el tracte
que dona als seus clients a través dels seus tècnics de PRL. Per això, la gestió i
l’atenció al client de forma satisfactòria és la seva raó de ser comercial i forma
part de la seva imatge corporativa o segell d’empresa.

La direcció de l’SPA ha de dissenyar una política i una estratègia empresarial,
dins del sector de la prevenció de riscos laborals, d’acord amb aquest objectiu,
detallant:

• Una missió: què es vol aconseguir.

• Uns valors operatius: com creu que es pot aconseguir.

• Una visió: cap a on es vol anar empresarialment parlant.

Com a empreses de servei, l’èxit comercial dels SPA està marcat, doncs, per una
gestió empresarial de qualitat total centrada en la millora constant que promou
l’actual estàndard normatiu ISO 9001:2015 sistema de gestió de qualitat. Aquesta
gestió es basa en cinc components:

• El lideratge, que ha d’exercir imprescindiblement la direcció de l’SPA per
dur-lo endavant amb empenta, rigor i professionalitat tècnica i comercial.
Aquest lideratge es tradueix tant en implicació de l’equip directiu amb el
seu personal tècnic, proporcionant-los els recursos necessaris per exercir
la seva tasca i reconeixent-la, com en el compromís ètic amb les empreses
client i els proveïdors.

• Les persones que treballen en l’SPA són els pilars fonamentals en què s’ha
de sostenir la gestió de la qualitat d’un comerç que cerca l’atenció i la
satisfacció dels clients com a objectiu principal. Són els tècnics de PRL els
que estan en contacte permanent amb les empreses client. Són ells els que
s’han d’implicar per aconseguir la màxima satisfacció de les empreses client
amb el suport de la direcció de l’SPA, que haurà de buscar la contractació de
personal tècnic competent, oferir-li formació contínua i promoció interna,
i fomentar la participació i els sistemes de comunicació total i innovació
tecnològica i de gestió de qualitat. La direcció de l’SPA ha de reforçar el
sentiment de pertinença de tot el seu equip humà.

• Els processos que cal portar a terme tant en la gestió sistemàtica de l’SPA
(mesurats amb indicadors) com en els processos que s’apliquen en el decurs
d’activitats preventives i tasques d’assessorament. Els processos aportaran
també un valor afegit a l’atenció i la satisfacció de l’empresa client sempre
que siguin dinàmics i innovadors.
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’Benchmarking’

És una eina de gestió consistent a
prendre com a referència els

productes, serveis o processos de
treball de les empreses líders per

comparar-los amb els de la
mateixa empresa i posteriorment

fer millores i implementar-les.
No és copiar, sinó aprendre dels
altres i veure com es pot aplicar

en la mateixa empresa.

Apoderament

Apoderament (en anglès,
empowerment) significa delegar

poder i autonomia als
treballadors perquè resolguin els
problemes i prenguin decisions

per resoldre’ls. Així es potencia
el paper dels treballadors en

l’empresa, alhora que es
transmet el sentiment de ser

propietaris i responsables de la
seva pròpia feina, aconseguint
millors resultats empresarials.

• L’entorn, que significa tant el lloc geogràfic on es troba situat l’SPA i
les seves empreses client com l’entorn del sector comercial, és a dir, la
competència dels SPA. La direcció d’un SPA no pot actuar al marge de la
resta del sector, per això és altament recomanat incloure el benchmarking
com a eina de gestió comercial.

• La satisfacció del client és l’objectiu principal de la gestió de qualitat d’una
empresa de serveis com és un SPA. Cada tècnic de PRL haurà d’identificar
el tipus d’assessorament que necessita cada empresa client i plasmar-lo en
el contracte concertat per aconseguir una màxima satisfacció de l’empresa
client; per a això serà imprescindible:

1. Analitzar les necessitats empresarials i expectatives respecte de l’SPA.
2. Dissenyar el servei en funció del punt anterior, explicant i mostrant a

l’empresa client les possibilitats reals imprescindibles per al compli-
ment de la normativa preventiva i com l’assessorament de l’SPA pot
cobrir les necessitats i les expectatives identificades.

3. Prestar el servei d’acord amb allò dissenyat en funció dels requeri-
ments i les activitats acordades.

4. Analitzar la prestació del servei, tant a través de mesures internes com
externes, mitjançant els indicadors dels paràmetres del servei de gestió
de qualitat de l’SPA.

5. Gestionar les incidències i queixes de les empreses client, així com
les d’aquells que acaben sent clients perduts, intentant donar resposta
immediata a les primeres i oferint-los en tot cas una solució a la
seva possible insatisfacció, i, descobrir, en el cas del segons, el
motiu o motius pels quals han rescindit el contracte amb l’SPA per
implementar millores de gestió en l’SPA perquè no torni a passar en
altres empreses clients.

Normes ISO 9000

Les normes internacionals sobre la gestió de qualitat ISO 9000, creades als anys vuitanta
per la International Standard Organization (ISO), proporcionen orientació i eines per a
empreses i organitzacions que vulguin garantir tant que els seus productes i serveis
compleixen amb els requisits que demana el client com que el compromís de l’organització
envers la qualitat es mantingui i millori constantment.

En general, les empreses de serveis com l’SPA busquen establir un tracte més
proper i personal amb cada empresa client. La gestió de qualitat del servei s’ha
de basar en els cinc grans components anteriorment explicats: la implicació del
lideratge i de les persones, la gestió per processos, el coneixement de l’entorn i
l’orientació cap al client, maximitzant el seu nivell de satisfacció.

Diferenciar-se en un mateix sector professional i donar una qualitat afegida
als clients són dues armes fonamentals per fer més competitiva qualsevol
empresa, sobretot si és de serveis.

Actualment, les empreses i organitzacions tendeixen a voler anar més enllà de
la gestió de qualitat, adonant-se de la importància que té la implicació dels
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treballadors o col·laboradors de l’empresa en la seva pròpia gestió, sobretot
en les empreses de servei com els SPA. L’estratègia empresarial d’avui en dia
ha deixat enrere l’estil de direcció autoritari per passar a un estil participatiu
d’apoderament on intervenen (a diferents nivells) els treballadors.

L’apoderament comporta habilitar, facultar, capacitar, potenciar, permetre o ator-
gar el dret de decidir per ells mateixos als treballadors. El principal objectiu és
distribuir nivells correctes de poder i responsabilitat en tota l’organització per
potenciar el paper dels membres dins de la comunitat i aconseguir incrementar
la dedicació i el seu esforç, a més de rendibilitzar al màxim les seves capacitats i
coneixements. Els resultats i beneficis de l’apoderament en l’SPA serien que:

• El tècnic PRL compta amb major autoritat per desenvolupar les seves fun-
cions, resoldre contratemps sorgits i major responsabilitat en la realització
de les tasques.

• Els superiors o caps, en comptes de dedicar-se exclusivament a dirigir,
permeten que els treballadors posin en pràctica els seus mètodes, motiven,
reconeixen els èxits i recompensen resultats obtinguts (reflectits individual-
ment en les nòmines).

• Els temps de consulta i aprovació per a les accions i tasques es redueixen;
per tant, hi ha més agilitat en la gestió de queixes i incidències.

• El tècnic PRL se sent més valorat i útil dins l’SPA, creix la seva autoestima
i el seu grau de compromís amb l’empresa.

• Obté millors resultats i més satisfacció de les empreses client.

Una empresa o servei que vol oferir qualitat total en la seva activitat haurà
d’orientar-se completament cap al client, definint i adaptant la seva gestió
empresarial constantment a les seves necessitats i exigències. El client es
converteix, en definitiva, en el jutge de la qualitat del servei, determinant el
nivell d’exigència d’ell mateix.

La gestió de la qualitat es refereix no només a la del producte o servei, sinó també
a la millora contínua, a la cerca de l’excel·lència, a tendir als zero defectes i a
donar la màxima importància a la implicació de les persones en l’atenció al client.

La gestió de l’atenció de l’empresa client inclou un conjunt d’activitats desenvolu-
pades pels SPA encaminades a identificar les seves necessitats reals per satisfer-les,
aconseguint donar cobertura a les seves expectatives i, per tant, crear o incrementar
la seva satisfacció com a clients de l’SPA.
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2.1 L’atenció al client

L’atenció del client produeix un valor afegit al producte o servei que els clients
estan rebent. Aquest valor afegit pot ser entès de diferents formes. Per a alguns
teòrics de les organitzacions es tracta d’un component més de la transacció
comercial pel qual s’ha de pagar. Per a d’altres és una oferta de servei que
proporciona autèntics beneficis innovadors, i en opinió d’uns altres es tracta de
donar un servei especial als clients centrat a aconseguir la seva total satisfacció.

El valor afegit buscat en el servei ofert per un SPA es concreta en la manera com es
duu a terme el servei d’assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals.
Per tant, el valor afegit de l’SPA es trasllada a la relació diària que mantenen el
tècnic PRL de l’SPA i l’empresa client; de fet, l’atenció al client és el que permet
garantir la relació comercial entre l’SPA i l’empresa client.

Les empreses client reconeixen aquest valor afegit en la relació amb el tècnic PRL
quan consideren que el servei contractat d’assessorament en matèria de prevenció
de riscos laborals excedeix el cost del contracte signat. És a dir, quan valoren que
reben un major benefici que la inversió realitzada pagant el servei.

Valor = Beneficis obtinguts - Cost invertit
Quant més gran sigui la diferència entre els dos, més alt és el valor.

Si els beneficis que proporcionen els productes o serveis d’una determinada
empresa, en aquest cas l’SPA, són més grans o diferents dels que ofereixen altres
empreses del mateix sector, però tenen el mateix cost, llavors aquest SPA està
oferint un producte o servei més valuós. Si un dels beneficis és significativament
millor del que estan en condicions d’oferir altres empreses de prevenció al mateix
cost, llavors aquest SPA està oferint un valor superior. Hi ha diferents maneres
d’aconseguir un valor extra a un producte o servei, atenent el paràmetre beneficis
obtinguts de l’anterior equació.

Exemples de benefici obtingut, o valor afegit, dels productes o serveis

Els beneficis obtinguts o valor afegit és el que un producte o servei m’aporta com a client,
a banda del producte o servei pagat; per exemple:

• En el cas d’un producte: un cotxe em serveix de transport per desplaçar-me allà on vulgui i
quan jo ho necessiti, però, a més, té el benefici extra o valor afegit que, en funció del model
que compri, satisfà el meu ego personal.

• En el cas d’un servei: anar a una perruqueria per tallar-me els cabells té el benefici extra o
valor afegit que pot ser un moment de relax si m’ofereixen diaris mentre m’espero a l’entrada
o bé em regalen una beguda mentre em tallen els cabells, o bé inclouen un massatge cranial
quan me’ls renten, entre d’altres. A més, en acabar, pot quedar reforçada la meva autoestima
per l’aparença aconseguida.

Igualment, l’element del cost del producte o servei també intervé en l’equació del
valor. Si comparem el que ha costat un producte o servei i el posem al costat
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dels beneficis i el valor afegit aconseguits, pot tenir un impacte significatiu en la
percepció d’aquest producte o servei adquirit per part dels clients.

Generalment, les empreses client acostumen a identificar el cost amb el preu
monetari de la compra d’un producte o servei, però en realitat no és així, ja que el
cost del producte o servei inclou:

• L’import pagat pel servei d’assessorament en matèria de prevenció de riscos
laborals que els proporciona l’SPA contractat.

• Els costos i esforços necessaris realitzats per obtenir el producte o servei;
en el cas de l’SPA seria entendre bé el contracte concertat i triat entre tota
l’oferta del mercat.

• Els costos i esforços necessaris per utilitzar adequadament el producte o
servei obtenint el màxim benefici; en el cas del servei de l’SPA seria
quan l’assessorament rebut possibilita que l’empresa client compleixi la
normativa PRL aconseguint la millora contínua de la seguretat i salut dels
seus treballadors.

Els costos que ha de tenir en compte l’empresa client, per tant, inclouen el temps
de dedicació per triar l’SPA que millor garanteixi l’atenció qualitativa que rebrà,
així com el temps de relació que mantindrà amb l’SPA per tal d’aprofitar el màxim
el seu assessorament.

2.1.1 El servei d’un SPA

El servei d’assessorament i suport en matèria de prevenció de riscos laborals d’un
SPA es pot concretar en un desplegament d’activitats incloses en el contracte
comercial concertat, com poden ser:

• Estudi i anàlisi dels llocs de treball de l’empresa client des del punt de vista
de les especialitats preventives contractades.

• Avaluació inicial dels factors de risc de l’empresa client juntament amb la
planificació de les mesures preventives necessàries.

• Avaluacions específiques de llocs de treball.

• Mostreig i mesuraments tècnics de riscos concrets.

• Revisió i actualització de les avaluacions de risc quan escaigui.

• Disseny i elaboració del pla de prevenció de riscos i la seva programació
anual.

• Disseny i elaboració del pla d’emergències i participació en simulacres.

• Acompanyament en cas d’inspeccions de treball, auditories i altres organis-
mes de control.
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• Programa de formació en PRL.

• Disseny i elaboració de campanyes preventives específiques de l’empresa
client.

• Investigació d’accidents de treball i malalties professionals.

• Participació, a demanda, en reunions del comitè de seguretat i salut de
l’empresa client, si escau.

• I d’altres que puguin sorgir en el decurs de la relació comercial entre SPA i
empresa client.

Aleshores, tenint en compte els beneficis obtinguts i el valor afegit que han de
rebre les empreses client, així com els costos (preu, temps i esforç) que comporta
un contracte concertat amb un SPA, podem definir els elements principals que ha
de tenir l’atenció a l’empresa client d’un SPA i que determinaran el valor d’aquest
servei des de la seva òptica:

• Atendre les activitats contractades segons la planificació acordada i el
pressupost pactat.

• Estar disponible i oferir solucions ràpides per a problemes excepcionals,
sense importar quin sigui el cost.

• Respectar l’organització de l’empresa client i treballar segons aquest criteri.

• Respectar i valorar la limitació de temps de l’empresa client.

• Ajudar l’empresa client a crear un clima laboral agradable i propici envers
la PRL.

• Ajudar el coordinador designat per l’empresa client (el contacte directe
entre l’SPA i l’empresa) a presentar les millores o els canvis necessaris a
la persona responsable de l’aprovació en l’organització.

• Reconèixer els errors comesos i resoldre’ls, si escau.

• Establir una comunicació fluida i un tracte cordial en tot moment.

Aquests, entre d’altres, podien formar part dels valors operatius de l’SPA, que
haurien de ser públics i compartits per tots els tècnics PRL per ser conscients dels
compromisos adquirits com a treballadors.

El nivell de servei que l’empresa de servei de prevenció aliè desitja donar ha de ser
explicat detalladament en estàndards de servei, els quals faran que les promeses
de l’SPA siguin tangibles, concretes i cobreixin tots els aspectes de les relacions
amb les empreses client.

Resumint, el procés d’aportar valor a les empreses client amb el servei contractat a
l’SPA comença per definir els beneficis i el valor afegit que obtindran en contractar
el seu suport i assessorament en matèria de PRL.
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Cicle de Deming

Conegut així pel seu creador,
Edwards Deming, i també com a
cicle PDCA (de l’anglès
Plan-Do-Check-Act; en català,
PFVA:
planificar-fer-verificar-actuar) o
espiral de millora contínua, és
una estratègia de gestió
empresarial basada en la millora
contínua de la qualitat seguint
aquestes quatre passes.

Igualment, el servei de l’SPA és peculiar respecte a altres empreses de servei, ja
que en la gran majoria dels casos existeix una notable contribució de l’empresa
client com a agent productor del servei que rebrà de l’SPA. Es tracta, per exemple,
de la cultura preventiva que tingui l’empresa client o bé de la durada i freqüència
de les activitats de prevenció concertades amb l’SPA, que pot comportar que
el tècnic PRL faci més o menys visites al centre de treball de l’empresa client.
Aquesta interacció entre ambdues parts, SPA i empresa client, és part del servei
de suport i assessorament en prevenció de riscos laborals que ofereix l’SPA.

2.1.2 Mesurar la qualitat del servei d’un SPA

Atès que la satisfacció del client i, com a conseqüència, la qualitat del servei,
depenen de la diferència entre les percepcions del client i les expectatives que
s’havia format prèviament, per mesurar la satisfacció dels clients, els controls de
qualitat acostumen a mesurar dimensions que relacionen les percepcions amb les
expectatives.

Si no es pot mesurar no es pot gestionar.

Aquestes són algunes de les variables que intervenen en com és percebuda la
qualitat del servei rebut pel tècnic de PRL d’un SPA per les empreses client:

• L’accessibilitat: l’interlocutor de l’empresa client ha de poder contactar
fàcilment amb ell o ella.

• La capacitat de resposta: la predisposició a ser atesos i rebre un servei
eficient sense demores ni esperes injustificades.

• La cortesia: durant la prestació del servei, els tècnics de PRL han de ser
educats, respectuosos, amables i cordials amb els treballadors de l’empresa
client.

• La credibilitat: el tècnic PRL ha de projectar versemblança i seguretat en
l’assessorament, una imatge d’honestedat que elimini qualsevol dubte en
l’interlocutor de l’empresa client.

• La fiabilitat: la capacitat del tècnic PRL per dur a terme el servei d’assesso-
rament sense cometre errors.

• Elements tangibles: intervenen en el servei i el tècnic de PRL els proporci-
ona en les seves visites a l’empresa client, com poden ser fulletons, díptics
informatius, materials de formació i cartells, entre d’altres.

El més important per a l’SPA és definir amb precisió tot allò relacionat amb
l’atenció a l’empresa client que es vol mesurar, i les raons que existeixen per
mesurar-ho dins l’estratègia empresarial de qualitat total. L’objectiu de l’SPA
ha de ser:
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• Millorar allò que s’està fent en l’actualitat seguint l’espiral de millora
contínua o cicle de Deming.

• Avaluar les preferències ideals de les empreses client per elaborar un pla
futur d’acció.

Depenent de l’objectiu empresarial concretat per l’SPA, les mesures seran lleu-
gerament diferents en el seu contingut, en la seva perspectiva i en l’establiment
d’objectius (taula 2.1).

Taula 2.1. Decidir el que es vol mesurar en l’atenció a l’empresa client

Domini / Punt de
vista

Valor per a les empreses client Qualitat

Qualitat real Prestacions necessàries per tal que les
empreses client percebin la diferència i el
valor afegit

Prestacions reals dels productes i dels
serveis

Qualitat percebuda Noves dimensions del valor desitjat per
les empreses client

La satisfacció actual de les empreses
client amb les dimensions de qualitat que
perceben com a importants

La percepció de les empreses client sobre la qualitat del servei contractat amb
un SPA està determinada en múltiples ocasions per l’estil de comunicació, el
comportament i la motivació del seu personal tècnic de PRL que manté la relació
de suport i assessorament amb cadascuna de les empreses client assignades i que
formen part de la seva cartera comercial.

Eines de mesura de la qualitat

Per mesurar la qualitat del servei de l’SPA i conèixer si el que s’està oferint
s’ajusta a les expectatives de les empreses client s’utilitzen (a banda de la
mateixa retroacció que rep el tècnic de PRL durant els contactes amb elles) una
sèrie d’eines d’investigació comercial, com ara les enquestes o els qüestionaris
de satisfacció, les bústies de suggeriments, els registres de reclamacions, les
enquestes telefòniques...

Per a cada objectiu definit per l’estratègia de gestió d’atenció a les empreses client
de l’SPA existeix una eina. Aquestes són algunes de les tècniques de mesura dels
diferents aspectes del servei ofert a les empreses client:

• Anàlisi d’intercanvis, que permet a les empreses client identificar quina
combinació de característiques prefereixen en un servei concret i, en conse-
qüència, establir prioritats. D’aquesta manera, la satisfacció de les empreses
client augmenta sense que suposi un cost afegit al servei, simplement
gestionant les seves necessitats d’una manera més personalitzada.

• Fer entrevistes qualitatives amb les empreses client actuals o bé analitzant
les seves queixes i suggeriments concrets. D’aquesta manera es dona a
conèixer allò que les empreses client estan buscant en un SPA i el que troben
a faltar en el servei que estan rebent en l’actualitat, si escau.
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• Indicadors del servei sorgits dels processos de gestió de l’SPA que li
permetran conèixer allò que no acaba de funcionar correctament en el servei
prestat, sense necessitat de preguntar a les empreses client. Indicadors del
tipus: complir les dates planificades, fer les formacions als treballadors nous
segons temporització pactada, nombre de queixes o incidències detectades
i nombre de les que s’han resolt i en quin termini...

• Enquestes de satisfacció de les empreses client, que tant si són cara a
cara com per correu electrònic, via pàgina web o per telèfon, permeten una
valoració de com les empreses client perceben l’SPA en relació amb els
serveis que reben.

Les eines de mesura han de servir per conèixer les necessitats de les empreses
client comparant els resultats finals amb els objectius inicials i així aconseguir
determinar el seu nivell de satisfacció amb l’SPA.

2.2 La satisfacció del client

La satisfacció de l’empresa client és summament important, en el sentit dels
beneficis addicionals que pot aportar a l’SPA si coneix aquesta dada i actua en
conseqüència en la seva estratègia empresarial. Les grans empreses de servei de
prevenció aliè ja ho tenen en compte, però un baix nombre d’SPA que són pimes
no coneixen les dades de satisfacció, ja que obtenir-les pot suposar una inversió
de recursos dels quals no disposen.

Tot i això, s’ha de poder trobar una relació entre els nivells de satisfacció de les
empreses client (i les causes que provoquen la satisfacció o la insatisfacció d’a-
questes) i el comportament de la renovació del contracte, és a dir, la contribució
de les empreses client als beneficis econòmics de l’SPA.

Si la satisfacció del client es mesurés únicament des d’un nivell corporatiu i
un sol cop l’any, de forma única i global, no s’actuaria sobre cadascuna de les
satisfaccions o insatisfaccions que podrien donar-se. Per això és important que un
SPA tingui en compte diversos elements a l’hora de fer-ne la mesura; per exemple:

• Si té més d’una delegació, l’SPA haurà de fer la mesura per centres de
treball.

• Si és una gran empresa i té diverses àrees o departaments, l’SPA haurà de
mesurar cadascun d’ells separadament.

• Si l’SPA fa el seguiment de la gestió de qualitat, segurament voldrà conèixer
quin nivell de satisfacció hi ha en diferents moments de la relació: en rebre
la informació, en la negociació del contracte o semestralment, entre d’altres.

• Si tingués un procediment específic per a cada servei, l’SPA voldria conèixer
la satisfacció aconseguida després de cada acció preventiva implementada
o servei determinat a cada empresa client.
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Philip Kotler (1931) és un
professor economista

nord-americà especialista
en màrqueting que ha

treballat en diverses
universitats dels EUA i que

ha fundat la seva pròpia
consultoria assessora de
grans empreses, com ara

bancs o companyies
elèctriques.

Ara bé, quan es fragmenta massa la satisfacció de les empreses client, l’SPA ha
d’invertir molts recursos per aconseguir la informació, estudiar quina és la millor
forma d’incrementar la satisfacció i augmentar beneficis. Per tant, és millor fixar-
se senzillament en aquells aspectes que són determinants de la satisfacció global
d’una empresa client: la informació rebuda, el servei de suport i assessorament
en prevenció de riscos realitzat i l’atenció concreta que reben del personal tècnic
de PRL de l’SPA que tenen assignats cadascuna d’elles. Aquestes són dades
mínimes de satisfacció que es poden aconseguir amb eines no gaire complexes com
poden ser la retroacció de l’empresa client amb el tècnic de PRL o una enquesta
mitjançant un formulari digital.

Què entenem per “satisfacció del client”? En els manuals de màrqueting i de gestió
de qualitat de servei al client acostumen a citar la definició que va fer l’economista
Philip Kotler:

“La satisfacció del client és el nivell de l’estat d’ànim d’una persona que resulta de
comparar el rendiment percebut d’un producte o servei amb les seves expectatives.”

Philip Kotler (2017). Fundamentos del márqueting.

Així, la satisfacció del client està formada per tres elements:

• El rendiment percebut, format pels resultats que l’empresa client conside-
ra que obté del servei de l’SPA.

• Les expectatives que ha creat l’empresa client a partir de la informació
rebuda inicialment.

• I els nivells de satisfacció que obté un cop ha obtingut el servei de suport i
assessorament que ha concertat amb l’SPA.

Com ja hem destacat, la informació rebuda és un element clau de la satisfacció
global de l’empresa client de l’SPA. Per tant, la millora de la qualitat i la claredat
de la informació que es dona a les empreses client sobre l’ús del servei de suport
i assessorament de l’SPA hauria de ser una primera prioritat per tal de no generar
expectatives que no es poden arribar a garantir i adequar-se millor al rendiment
que obtindran les empreses client.

El servei de suport i assessorament en prevenció de riscos realitzat i l’atenció
concreta que reben del personal tècnic PRL de l’SPA que tenen assignats
cadascuna d’elles gairebé no es poden separar, ja que el primer demostra
la competència i vàlua professional en matèria de PRL de què disposa el
tècnic de l’SPA, mentre que el segon és la materialització de les habilitats
comunicatives i socials que té el mateix tècnic.

De fet, és el tècnic PRL el que pot anotar la retroalimentació de les empreses
client de la seva cartera comercial i usar aquestes dades per valorar el nivell de
satisfacció que tenen. També és el tècnic PRL el professional idoni per demanar a
les empreses client que omplin una enquesta de satisfacció, en paper o formulari
digital, quan les visita.
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Les enquestes de satisfacció, com a eina de mesura, pretenen avaluar el grau de
satisfacció de les empreses client amb el servei ofert per l’SPA, tant globalment
com per als diferents aspectes que intervenen en la relació comercial, formulant
unes preguntes.

Les empreses client, normalment l’interlocutor i/o la gerència, fan una valoració
numèrica de les diverses variables preguntades, com ara el servei que es dona o
les capacitats del personal tècnic que els atén, entre d’altres, i l’SPA obté un valor
objectiu i quantificable de la qualitat del servei.

Una enquesta de satisfacció pot ser molt simple o molt complexa, ja que admeten
diversos graus de dificultat en l’elaboració i l’anàlisi posterior de les dades.
Podrien ser des de qüestionaris autoadministrats senzills fins a eines d’anàlisi
estadística que inclouen la comparació dels resultats amb la competència o la
construcció de models teòrics. Cada SPA ha de dissenyar els qüestionaris adaptant-
se als serveis i les activitats específiques contractades per les seves empreses client.

Exemples de preguntes formulades en una enquesta de satisfacció

• Estan satisfetes les empreses client amb els esforços de l’SPA, i concretament del tècnic de
PRL, per ajudar-los a escollir els serveis contractats?

• Estan les empreses client satisfetes amb l’ús del servei rebut per l’SPA?

• La satisfacció de les empreses client durant l’any els portarà a la renovació i/o ampliació del
contracte concertat amb l’SPA el proper any?

Parlarem d’un enquesta qualitativa quan se cerca la informació directament a
través d’una entrevista amb l’interlocutor principal de l’empresa client en una
visita formal, i sovint amb preguntes de resposta oberta.

Mentrestant, una enquesta quantitativa serà aquella enfocada a l’anàlisi de la
percepció d’un nombre elevat d’empreses client utilitzant principalment enquestes
telefòniques o digitals per correu electrònic amb preguntes o afirmacions de
resposta numèrica en una escala donada (taula 2.2).

Taula 2.2. Avantatges i inconvenients de diferents tipus d’enquestes

Enquestes telefòniques Enquestes digitals mitjançant correu
electrònic

Avantatges Desenvolupament monitoritzable. Ràtio
de respostes elevada. Cicle
d’investigació curt

Cost més baix. Temps per pensar les
respostes

Inconvenients Cost més elevat que l’originat per correu.
Dificultat de localització de l’interlocutor.
Poc temps per pensar les respostes

Desenvolupament no monotoritzable.
Ràtio de resposta baix

La valoració de les dades de satisfacció aconseguides també permeten distingir
els següents tipus d’empreses client, en funció del seu grau de satisfacció:

• Complaguda. És la que percep que el servei de l’SPA ha excedit les seves
expectatives; això li genera una afinitat emocional i una preferència racional
cap a l’SPA.
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Un client satisfet transmet la
seva experiència positiva a
tres persones; en canvi, un

client insatisfet la transmet a
onze.

• Satisfeta. És la que percep que ha rebut el que esperava de l’SPA i acostuma
a mostrar-se poc disposada a canviar de servei, però pot arribar a fer-ho si
en troba un altre que li mostri una oferta millor; la seva satisfacció la portarà
a renovar el contracte i potser a ampliar el concert de serveis de l’SPA, però
pot caure en ofertes temptadores de la competència de serveis de prevenció
aliens.

• Insatisfeta. És la que està desil·lusionada amb l’SPA, que no ha complert les
seves expectatives inicials o bé considera que l’SPA està per sota de les seves
expectatives. Si es vol recuperar la seva confiança cal fer una investigació
profunda de les causes que van generar la seva insatisfacció i corregir el que
calgui.

• Influent. És la millor empresa-client, ja que a més a més d’estar complaguda,
es caracteritza per la seva capacitat de recomanar favorablement l’SPA a
un grup gran o reduït d’empreses del seu entorn més proper geogràfic o
sectorial. Però compte! Si és una empresa client líder d’un sector que està
altament decebuda amb un SPA pot ser prou influent per recomanar a altres
empreses client del sector que abandonin aquest SPA.

Els teòrics de màrqueting destaquen tres etapes principals per les quals passa en
general un client quan compra un producte o servei: la compra, l’ús del producte
o servei i la renovació del contracte (sovint anual) per continuar utilitzant el servei,
en el cas dels serveis de prevenció. Per tant, seguint aquesta lògica, s’hauria
de mesurar la qualitat del servei i atenció a les empreses client de l’SPA amb
enquestes de satisfacció, o altres eines de mesura, en cadascuna d’aquestes
etapes o moments.

Un aspecte que cal tenir en compte és que la recollida de dades de valoració
permet detectar els punts forts i febles de l’SPA sobre els quals s’haurà d’actuar.
Igualment, seran identificables els motius (punts forts) pels quals s’aconsegueix
la fidelització de les empreses client. La fidelització i la satisfacció de l’empresa
client van lligades: el servei de prevenció fidelitza les empreses client si aconse-
gueix que estiguin satisfetes, renovin periòdicament el contracte concertat i, si és
possible, incrementin els serveis de suport i assessorament contractats.

L’SPA hauria d’establir un pla de fidelització per segmentar i prioritzar la cartera
d’empreses client amb l’objectiu de definir estratègies que li permetin retenir els
millors. Per això, l’SPA també ha d’estudiar les causes d’abandonament de les
empreses client i definir un pla perquè no torni a passar amb d’altres en el futur.

2.3 Incidències en el servei: queixes i reclamacions

En tot servei al client, com ho és un SPA, sorgeixen incidències que poden
ser causa de queixes i reclamacions de les empreses client que manifesten la
seva insatisfacció. En funció del grau d’insatisfacció que tinguin les demandes
formulades, les incidències seran de diferents nivells:
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• Suggeriment: l’empresa client no està completament satisfeta amb alguna
incidència i formula, oralment o per escrit, al tècnic PRL o al seu cap, una
proposta o reclamació de canvi que redundi en benefici d’ambdues parts.

• Queixa: l’empresa client indica, oralment o per escrit, la seva insatisfacció
causada per problemes o anomalies en el servei o bé en la relació amb el
tècnic de PRL designat per l’SPA.

• Reclamació: l’empresa client mostra clarament i per escrit la seva insatis-
facció per algun perjudici causat per acció o omissió del servei de l’SPA i
comporta la demanda d’algun tipus d’indemnització o compensació o, fins
i tot, la rescissió del contracte concertat amb l’SPA.

• Denúncia: l’empresa client, en no haver aconseguit una resposta favorable
de la seva reclamació a l’SPA, posa en coneixement de l’Administració
competent uns fets perquè defensi els seus interessos, posi una infracció
administrativa i prengui les mesures adients per solucionar-ho, evitant així
la repetició de tals conductes de l’SPA i en defensa dels interessos generals
de la societat.

És evident que els nivells de demanda, fruit de la insatisfacció manifestada, aug-
menten i agreugen els efectes no desitjats per a l’SPA (menor fidelitat d’empreses
client, pèrdues econòmiques, mala imatge...). Per això és imprescindible dissenyar
una adequada gestió de les incidències en el servei que possibiliti guanyar una
segona oportunitat per aconseguir l’aprovació de les empreses client i conservar
la seva fidelitat.

Les queixes posen de manifest errors o defectes en els productes o en la forma
de prestar els serveis. És necessari que l’empresa desenvolupi un protocol
de gestió eficient per tal de resoldre-les.

Si sorgeix alguna incidència en el servei, l’SPA, a través del tècnic de PRL
designat, ha d’assegurar que l’empresa client sàpiga on i com ha d’exposar el
seu suggeriment, queixa o reclamació; és a dir, que l’empresa client sap com l’ha
d’expressar i que confia que es resoldrà.

Per tant, les preguntes realitzades a les empreses client en el decurs de les visites
i els contactes mantinguts pel tècnic PRL són imprescindibles per poder conèixer
l’opinió i l’estat de satisfacció amb la relació. Fins i tot permeten detectar les
incidències abans que arribin al nivell de ser queixes i reclamacions.

Exemple de preguntes per baremar l’estat de la relació amb l’empresa client

• Hi ha alguna cosa que us preocupa, de què es tracta?

• Tinc la sensació que alguna cosa no està anant correctament, què és?

• Està satisfet de com ha anat l’última acció preventiva?

• Té algun suggeriment per fer?
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Utilitzar alguna d’aquestes preguntes per establir conversa amb l’interlocutor de
l’empresa client és una bona manera per aclarir situacions i entendre quin és el
possible problema, anomalia o malentès. Es tracta d’una manera clara i concisa
d’abordar dificultats, objeccions i problemes, ja que el tècnic de PRL està donant
la possibilitat a l’interlocutor de l’empresa client d’explicar-se; és a dir, que pugui
parlar obertament sobre la incidència que el preocupa.

Al mateix temps, el tècnic de PRL està obtenint informació per trobar solucions
de manera ràpida i eficient en benefici d’un augment de la satisfacció en el servei
d’assessorament i suport en prevenció de riscos laborals que ha rebut.

Per tal de trobar la solució d’una incidència es requerirà definir les seves
causes, intentant reduir-les o eliminar-les.

2.3.1 El tractament i la solució de les queixes i reclamacions

Les queixes i reclamacions de les empreses client poden tenir un impacte enorme a
l’SPA, i el seu tractament i gestió tenen un paper molt important per fixar i satisfer
les expectatives de les empreses client i garantir la continuïtat futura de la relació
comercial.

Les queixes i reclamacions són una mostra d’insatisfacció expressada per
l’empresa client sobre el servei de l’SPA. Les denúncies són evidències d’un
fracàs de l’SPA en la gestió d’aquestes.

Les queixes i reclamacions sovint es basen en l’incompliment de compromisos
adquirits en el contracte concertat amb l’SPA o en actuacions deficients d’aquest,
sobre els quals les empreses client esperen alguna solució. Si es solucionen a
temps el resultat serà altament positiu, tant en la relació actual com en la seva
continuïtat.

Hi ha tres aspectes que cal destacar en el tractament i la resolució de les queixes
i reclamacions:

• La informació que se’n pot extreure és valuosa, ja que per arribar a mantenir
les empreses client, durant un llarg temps i en el mercat competitiu actual,
s’han de conèixer les raons per les quals volen deixar de ser-ho. Així, hi
ha SPA que, en certa manera, fomenten l’expressió de les queixes de les
seves empreses clients per desenvolupar polítiques explícites de recuperació
d’empreses client descontentes amb l’oferiment d’algun tipus de garantia de
satisfacció en el servei o descompte, entre altres estratègies.

• Les respostes donades: cal tenir cura especial de com i quan es respon a la
demanda formulada per l’empresa client. Per tal que les respostes siguin
adients han d’incloure qüestions com ara un agraïment sincer per prendre’s



Gestió de la prevenció 55 Promoció dels serveis de prevenció aliens

la molèstia d’efectuar la demanda de manera formal, donar la raó en cas que
així sigui i mostrar l’ús que es farà de la informació extreta de la demanda,
entre d’altres.

• Les solucions aportades: cal tenir uns mecanismes de solució preparats i
restituir, en la mesura del possible, els efectes negatius ocasionats.

Per tal de tenir un bon seguiment en la incidència formulada per l’empresa client
(o bé, un cop detectada una insatisfacció) s’ha d’aplicar una acció que permeti
resoldre-la. La resposta ha de ser ràpida, en un termini de 48 hores com a màxim,
i sempre tenint la precaució de verificar abans si la incidència té suficient fonament
per tirar-la endavant o si bé és solucionable en el moment amb el diàleg amb el
tècnic de PRL.

Si s’aconsegueix corregir dins d’aquestes 48 h haurà acabat el procés. Si el resultat
no és l’esperat o no es corregeix completament cal tornar a analitzar i dissenyar
altres possibles solucions.

Per gestionar adequadament les incidències és convenient tipificar-les i codificar-
les dins el sistema de gestió de l’SPA, relacionant-les amb cada empresa client
que les hagi formulat. Així, es disposarà d’una base de dades d’incidències que
servirà per:

• Donar respostes i solucions homogènies (independentment del tècnic de
PRL que les tracti).

• Localitzar les empreses client en les quals s’acumulen les incidències.

• Estudiar els motius pels quals es donen les incidèncis per proposar millores
de gestió i atenció a les empreses client.

• Controlar el màxim nombre possible d’incidències de forma sistemàtica.

Els sistemes de gestió de qualitat empresarial aporten eines de control dels
processos definits, optimitzant-los i arribant a solucions que permeten reduir o
eliminar qualsevol error o variació. Entre les eines de control i solució de
problemes en destaquen, entre d’altres: anàlisi DAFO, full de recollida de dades,
diagrama causa-efecte, diagrama de Pareto, diagrama d’espina de peix, diagrama
de dispersió o correlació, gràfics de control, el mètode PDCA aplicat a la resolució
de problemes...

Exemple d’aplicació del mètode PDCA o cicle de Deming

El mètode PDCA o cicle de Deming aplicat a la resolució de problemes és un sistema
metodològic que compta amb un àmbit d’extrapolació molt ampli, des de una planificació
anual fins a un problema aïllat. Les fases del cicle de Deming són:

1. Plan (planificar): consistirà a desenvolupar objectius i plans d’implementació.

2. Do (fer): executar els plans per aconseguir els objectius i recollir dades per avaluar resultats.

3. Check (avaluar o verificar): fase en la qual es comparen els resultats obtinguts amb els
esperats, analitzant les causes de les desviacions.
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4. Act (actuar): en aquesta última fase es passa a l’actuació, eliminant les causes de rendiment
insatisfactori, i s’estandarditzen els rendiments òptims.

La metodologia PDCA es pot aplicar contínuament en el procés de millora de qualsevol
empresa, a través d’una sèrie contínua i infinita de cicles PDCA, en els diversos nivells de
gestió.

La resolució satisfactòria de queixes i reclamacions és un element clau per
aconseguir la fidelització de les empreses client dels SPA, fet que els suposa una
relació comercial estable i de durada en el temps.

Finalment, és recomanable que la direcció dels SPA comparteixi el sistema de
tractament i gestió d’incidències a tots els tècnics PRL i altres membres de
l’organització. L’SPA ho podria fer amb accions com:

• Resumir i comunicar habitualment les incidències formulades. Si les
queixes i reclamacions són recurrents, això pot ser un indici de la necessitat
de donar més importància a la formació i motivació dels treballadors de
l’SPA.

• Formar periòdicament el personal per respondre adequadament a les
incidències. Això és especialment complex i essencial a l’hora d’enfrontar-
se a les situacions de greus queixes i reclamacions dins un marge d’auto-
nomia en la resposta. Una solució adequada evita la pèrdua de l’empresa
client i la cadena negativa que comporta.

• Elaborar models de resposta per escrit a les incidències. D’aquesta
manera s’aconsegueix que l’empresa client se senti escoltada i atesa com
cal. Els models inclouran, en la mesura del possible, les mesures que s’estan
prenent per tal de millorar el servei.

Fins i tot les normes ISO de gestió de qualitat destaquen que els processos i
controls de queixes i reclamacions que tinguin les empreses permeten atendre els
clients de forma més eficaç i eficient, la qual cosa garanteix la seva satisfacció
i fidelització amb el producte o servei que ofereix l’empresa; en aquest cas, els
serveis de prevenció aliens.


