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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.”

https://risctox.istas.net/index.asp?idpagina=617
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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.



Gestió de la Prevenció 29 Elements bàsics de la prevenció

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.





Gestió de la Prevenció 47 Elements bàsics de la prevenció

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



Gestió de la Prevenció 50 Elements bàsics de la prevenció

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.
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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.



Gestió de la Prevenció 66 Elements bàsics de la prevenció

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.
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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.



Gestió de la Prevenció 70 Elements bàsics de la prevenció

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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