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Introducció

En aquesta sisena unitat, “Metodologies i control de la prevenció”, entrareu de ple
en els aspectes més concrets de com posar en pràctica les eines per assegurar la
prevenció de riscos laborals a l’empresa i garantir la millora de la seguretat i la
salut de les persones que hi treballen.

Malgrat que no existeix una única forma d’organitzar la prevenció en les empreses,
totes han de tenir com a finalitat donar compliment a l’extensa normativa en
prevenció de riscos laborals i facilitar l’assoliment dels objectius associats a
l’assegurament i la millora de la seguretat i la salut dels treballadors.

En el primer apartat, “Avaluació de riscos laborals”, veureu que no existeix
un únic mètode d’avaluació i que, a més, hi ha diversos tipus de procediments
d’avaluacions de riscos en funció de diferents criteris. Estudiareu els mètodes
generals, bàsics i coneguts arreu. També dedicarem un apartat a les avaluacions
de riscos interactives en línia per a les pimes i els autònoms.

En el segon apartat, “Planificació de la prevenció”, després d’una breu consi-
deració sobre el concepte de planificar en la gestió empresarial, estudiareu els
dos grans tipus de planificacions preventives sorgides a partir dels resultats de
les avaluacions de riscos d’una empresa, indústria o organització en general.
També estudiareu les modificacions legislatives relacionades amb la planificació
de la PRL, les seves fases d’implantació, les tècniques preventives necessàries
per al control de riscos incloent-hi de forma destacada la vigilància de la salut
i els serveis sanitaris com a peça imprescindible per a la millora de l’activitat
preventiva. Finalment, veureu alguns models de planificació desenvolupats.

En el tercer apartat, “El paper del recurs preventiu com a eina de supervisió
i control”, desenvoluparem tots els aspectes clau d’aquesta figura o rol concret
de la prevenció de riscos laborals per entendre la seva intervenció com a mesura
complementària de reforç de l’activitat preventiva. A continuació estudiareu
la seva gestió i actuació en la coordinació d’activitats empresarials i en el
sector específic de les obres de construcció. I, per finalitzar, veureu quina és
la documentació i els registres que cal elaborar per a aquesta figura del recurs
preventiu.

Finalment, en el quart apartat, “Gestió dels accidents de treball i malalties
professionals“, s’aborda tot el que cal fer un cop ja ha passat l’accident de treball i
el que comporta la detecció i investigació de la malaltia professional; es tracta que
aquests fets o d’altres similars no tornin a succeir. Així, d’una banda, estudiareu
l’actuació en cas d’accident de treball i la seva investigació gràcies a l’anàlisi de
les seves causes. I de l’altra, l’actuació en cas de malalties professionals, la seva
investigació i la planificació de mesures preventives. A continuació estudiareu la
forma de mantenir un registre i control estadístic de la sinistralitat laboral. L’últim
subapartat se centra en la reflexió sobre els costos de la prevenció i els mètodes
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més destacats per calcular-los, així com també en els problemes de visualització
de la gestió econòmica i els beneficis de la PRL.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades i que observeu els annexos del material web. En cas de
dubte podeu preguntar al fòrum de l’assignatura, ja que així us podran ajudar els
vostres companys o el professor.
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Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

• Elabora programes de prevenció de l’empresa, segons les necessitats preven-
tives detectades, a partir de la planificació general preventiva, de la política
de seguretat i salut de l’empresa i de les avaluacions de riscos realitzades.

• Determina els formats i els continguts que han d’incloure els documents
necessaris per recollir, registrar i comunicar les dades i elaborar els informes
sobre accidents, incidents, malalties, avaluació de riscos i planificació de
l’activitat preventiva, segons la normativa aplicable a cada cas i referències
tècniques.

• Reconeix el paper del recurs preventiu a les activitats de les empreses i tot
el que comporta aquesta figura i les actuacions que pot realitzar com a eina
de supervisió i control.

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

• Registra dades d’accidents, incidents, malalties i avaluacions de riscos a
partir dels documents i els procediments establerts.

• Processa dades d’accidents, incidents i malalties a partir de dades registra-
des, segons procediments establerts i programes de processament de dades
adequats.





Gestió de la prevenció 9 Metodologies i control de la prevenció

En el “Glossari” del mòdul
podeu consultar les sigles
que surten en el contingut.

1. Avaluació de riscos laborals

Implantar un sistema de prevenció de riscos a l’empresa comporta dur a terme
l’avaluació de riscos (existents i potencials) general de la companyia, així com
l’específica de cadascun dels llocs de treball i les tasques productives. L’avaluació
de riscos no es fa un únic cop a l’inici de l’activitat empresarial, sinó que és
un document viu i dinàmic que cal revisar i mantenir actualitzat en el decurs de
l’activitat productiva generada.

A partir dels resultats de l’avaluació es determinen les mesures preventives o
correctives necessàries per reduir els riscos i aconseguir un nivell de seguretat i
salut a l’organització més gran. Aquestes activitats preventives caldrà organitzar-
les per posar-les en pràctica mitjançant una planificació, d’acord amb l’article 16
de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/1995.

L’avaluació de riscos forma part d’un procés encadenat que s’inicia amb la
identificació de les condicions de treball perilloses o factors de risc, continua amb
l’anàlisi d’aquests i la valoració dels nivells de risc detectats. Així, els riscos són
ja classificats en funció de la seva importància o nivell de tolerabilitat respecte a
estàndards establerts en un mètode d’avaluació específic, per poder prioritzar així
un pla d’acció i tenir-los sota control.

L’avaluació de riscos significa una presa de consciència dels factors —materials,
ambientals i organitzatius— que poden afectar la salut de les persones que
treballen a l’empresa per determinar la millor forma d’incrementar la seguretat
laboral.

Per tant, en l’avaluació de riscos laborals és important, d’una banda, per deter-
minar els mètodes per poder realitzar-la i donar importància a aquells aspectes
que s’han de considerar a l’hora d’iniciar un procés d’avaluació. I de l’altra, és
fonamental per facilitar la participació de tots els implicats per aconseguir uns
resultats d’avaluació fidels a la realitat laboral i assolir l’objectiu final de treballar
en una organització més segura.

El Reglament de serveis de prevenció (RSP, 39/1997) estableix, en el seu article
3.1, la definició de l’avaluació de riscos:

“L’avaluació de riscos laborals és el procés adreçat a estimar la magnitud
d’aquells riscos que no s’hagin pogut evitar per tal d’obtenir la informació
necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió
adequada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas,
sobre el tipus de mesures que s’hagin d’adoptar.”
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Què vol dir "avaluar"?

Avaluar és “determinar,
especialment d’una manera

aproximada, la vàlua o el valor
d’alguna cosa”. És a dir, és

“determinar, especialment d’una
manera aproximada, una

magnitud”
(www.enciclopedia.cat).

L’article 16 de la LPRL...

... va ser modificat per la Llei
54/2003. En aquest article es

concreten les directrius que
s’hauran de seguir per poder fer

l’avaluació de riscos, el
procediment i la necessària

integració de l’activitat
preventiva en la gestió de

l’activitat empresarial.

1.1 Principis de l’avaluació de riscos

L’empresari té l’obligació de protegir els seus treballadors en relació amb la
seguretat i salut en el treball segons el que es regula en l’art. 14 de la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals, en concret en el capítol III de drets i obligacions.

Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals (apartat 1)
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat
i salut en el treball. Aquest dret suposa que l’empresari contreu un deure
correlatiu de protecció dels treballadors davant els riscos laborals.

En aquest article 14 es fa referència directa a l’obligació de l’empresari d’integrar
l’activitat preventiva en el marc de l’empresa i l’obligació de fer l’avaluació dels
riscos associats a la seva activitat.

La Llei va més enllà, i en l’apartat 2 del mateix article fa responsable l’empresari
o empresària de la informació, consulta, participació, formació dels treballadors
i treballadores, actuació en cas d’emergència i de risc greu i imminent i de la
vigilància de la salut, constituint una organització específica de PRL i aportant els
mitjans necessaris per poder aplicar aquesta protecció als treballadors.

També s’ha de donar continuïtat al seguiment de l’activitat preventiva i fer-ne un
manteniment i revisió dels informes d’avaluació de riscos laborals de l’empresa
per incorporar noves avaluacions davant de qualsevol modificació que es pugui
produir en l’activitat, tant si és per l’adquisició d’una nova màquina o eina com
per una redistribució dels llocs de treball.

L’activitat preventiva s’ha d’entendre com a dinàmica. Qualsevol
modificació que es produeixi en el procés productiu s’ha d’avaluar.

En resum, l’empresari ha de portar a terme una acció permanent de seguiment
de l’activitat preventiva a fi de perfeccionar de manera contínua les activitats
d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i
els nivells de protecció existents, i ha de disposar el que sigui necessari per a
l’adaptació de les mesures de prevenció a qualsevol modificació de l’execució del
treball.

En la programació de l’activitat preventiva l’empresa haurà de fer una avaluació
inicial de riscos per vetllar per la seguretat i/o salut dels treballadors atenent la
naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de treball i dels treballadors
que ocupin aquests llocs de treball.

S’ha de fer també una avaluació quan s’escullin nous equips de treball, quan s’uti-
litzin nous preparats químics o altres productes que puguin esdevenir perillosos i
quan es modifiquin els llocs de treball. Aquesta avaluació inicial tindrà en compte
les normatives sobre riscos específics i les activitats d’especial perillositat.
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Per tant, l’avaluació inicial s’haurà d’actualitzar quan variïn les condicions de
treball i en tot cas sempre s’haurà de revisar com a conseqüència dels danys a
la salut que s’hagin produït, tant a causa d’accidents de treball com de detecció de
malalties professionals o altres tipus de patologies laborals.

L’empresari també farà controls periòdics de les condicions de treball i de
l’activitat habitual dels treballadors per detectar possibles situacions perilloses.

Si en l’avaluació inicial es detecten situacions de risc, l’empresari haurà de
fer les activitats preventives necessàries per eliminar, reduir i controlar aquests
riscos. Aquestes activitats s’hauran de planificar, i per a cada activitat preventiva
s’inclourà un termini de realització, la designació d’un responsable i s’haurà de
fer una dotació de recursos humans i materials necessaris per poder portar-les a la
pràctica.

S’ha d’entendre l’avaluació de riscos laborals com un procés dirigit a
estimar aquells riscos que no es poden evitar.

L’empresari queda obligat a fer un seguiment de les activitats preventives incloses
en la planificació i si com a conseqüència d’aquests controls periòdics observa una
inadequació a la finalitat de protecció inicial, les haurà de modificar.

Quan es donen situacions de dany per a la salut o com a conseqüència de la
vigilància de la salut es posa de manifest o hi ha indicis de la no-adequació de les
mesures adoptades, s’haurà d’investigar quina és la causa que ha originat aquest
dany o provoca aquests indicis.

Un esquema bàsic de l’avaluació de riscos proposat per l’INSST en la seva guia
de simplificació documental és el que podeu veure en la figura 4.1:

Figura 1.1. Esquema bàsic de l’avaluació de riscos (INSST)

Font: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
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Condició de treball

És aquella característica del
treball susceptible de tenir

influència en la generació de
riscos per a la seguretat i salut

del treballador. En la definició hi
tenen cabuda, a més dels

aspectes materials tradicionals,
aquelles qüestions relatives a

l’organització del treball: treball
per torns, càrrega de treball,

monotonia, nocturnitat i
participació del treballador en

l’empresa, entre d’altres.

Fins aquí tot és molt normatiu, però creiem que és necessari no perdre de vista
aquest article 14 de la Llei 31/1995, ja que ens diu quina és l’essència, la finalitat
última de tot el procés d’avaluació de riscos.

Portar a terme una avaluació pot ser més o menys complex en funció de la
mida de l’empresa, del sector productiu al qual pertanyi i d’on es trobi situada.
Cada empresa/organització tindrà les seves particularitats i condicions de treball.
Pensem només en el que suposa portar a terme una avaluació a un taller de
reparació de vehicles a motor, a un gimnàs, a un hospital, a una cooperativa
agrícola o a una indústria química; tots són exemples d’empreses que presenten
característiques ben diferents només per la seva activitat productiva sense saber
encara les característiques dels locals on tenen lloc ni la seva ubicació (prop
d’altres empreses, indústries, domicilis particulars...).

Penseu en altres exemples d’empreses que no tinguin res a veure amb els exemples
relacionats anteriorment. Què tenen totes en comú? Doncs que hi treballen
persones, treballadors i treballadores sotmeses a riscos específics de l’activitat,
de les tasques que fan en els seus llocs de treball i a altres riscos més generals.
L’avaluació haurà de permetre identificar quins són aquests riscos i quines mesures
ha d’aplicar l’empresa per poder-los controlar, garantint així la seguretat de tot el
conjunt de persones.

1.1.1 Fases de l’avaluació de riscos

En qualsevol avaluació de riscos s’haurien de considerar tres fases o moments, que
són els següents:

1. Preparació, és a dir, pensar en qui farà l’avaluació de riscos (tècnics del
servei de prevenció aliè, tècnics del servei de prevenció propi de l’empresa,
treballadors designats de l’empresa o altres treballadors amb nivell tècnic
bàsic...); la decisió comportarà proporcionar formació, informació i mitjans
per dur a terme de manera eficaç l’avaluació de riscos. A més, caldrà
determinar quin procediment i terminis seguirà i quins seran els mecanismes
de control per comprovar que l’avaluació feta sigui operativa i eficaç un cop
aplicades les mesures preventives o correctives sobre els riscos detectats i
valorats segons la planificació establerta en base als resultats de l’avaluació.

2. Execució, és a dir, centrar-se en l’estat i les característiques de tots els
elements de les condicions de treball com instal·lacions, màquines, equips,
eines, productes i substàncies emprats, entorn mediambiental, organització
i càrrega de treball, formació del personal a l’hora de dur a terme les tasques
del lloc de treball...

3. Registre documental, és a dir, l’elaboració de l’informe d’avaluació de
riscos que permetrà fer el seguiment del procediment i abast d’aquesta, així
com la metodologia usada i els resultats obtinguts amb els nivells de risc
estimat que comporten una sèrie de proposta de mesures preventives en un
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temps concret. Per tant, l’informe d’avaluació de riscos és la base de la
planificació de l’activitat preventiva, registrada també en un document.

En la figura 4.2 podeu veure els elements inclosos a la portada d’un informe
d’avaluació de riscos:

Figura 1.2. Portada d’un informe d’avaluació de riscos laborals

1. Títol de l’informe d’avaluació de riscos especificant el tipus d’avaluació que
és.

2. Data d’elaboració de l’informe.

3. Codificació del sistema de gestió PRL de l’empresa.

4. Dades de l’empresa i centre de treball (nom fiscal i adreça).

5. Logotip del servei de prevenció aliè.

6. Nom i signatura del tècnic PRL del SPA.

7. Nom i signatura del supervisor tècnic PRL del SPA.

8. Nom i signatura del responsable d’empresa que rep l’informe
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Delegar

Delegar és el procés pel qual
s’assigna a una persona autoritat

i responsabilitat per
desenvolupar determinades

feines.

Recordeu els tres nivells de
formació tècnica (bàsic,

mitjà i superior) establerts
en el capítol IV del RSP

39/97.

9. Nom i signatura del representant dels treballadors en matèria PRL.

10. Denominació del document en el sistema de gestió PRL de l’empresa.

1.1.2 Responsabilitats en l’avaluació de riscos

És obligació de l’empresari la realització de l’avaluació de riscos, encara que
cal consultar als treballadors o als seus representants sobre tot el procés. Ara
bé, l’empresari no té per què fer físicament aquesta avaluació, sinó que la podrà
delegar als treballadors designats, al servei de prevenció propi o al servei de
prevenció aliè, segons com tingui organitzada la prevenció a la seva empresa, però
sempre sota la seva responsabilitat.

L’avaluació de riscos és una tasca que han de dur a terme persones que tinguin la
formació tècnica legalment requerida per a cada situació.

Quan aquesta avaluació es faci des d’un servei de prevenció aliè és de summa
importància que una persona de l’empresa estigui implicada en el seguiment
i control d’aquesta perquè sigui, a més d’una avaluació de riscos de qualitat,
fidedigna a la realitat laboral de l’empresa i sigui també una manera d’assegurar la
idoneïtat de les mesures preventives proposades, tot acompanyat d’un seguiment
i un control d’aquestes mitjançant una planificació acordada.

D’altra banda, independentment de qui hagi de fer l’avaluació de riscos físicament,
és convenient promoure una participació activa de tots els integrants de l’empre-
sa, des de treballadors i quadres intermedis fins a càrrecs de direcció i gestió; en
definitiva, treballar per afavorir la integració de l’activitat preventiva a tots els
nivells jeràrquics i en totes les activitats de l’organització.

L’organització dels recursos necessaris...

... per desenvolupar les activitats preventives la farà l’empresari d’acord amb alguna de les
modalitats següents, segons el que indica l’art. 10.1 del RD 39/ 1997, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis de prevenció:

• Assumint personalment l’activitat.

• Designant un o diversos treballadors -treballadors designats.

• Constituint un servei de prevenció propi.

• Recorrent a un servei de prevenció aliè.

L’avaluació dels llocs de treball ha de permetre identificar els riscos i aquelles
situacions que poden originar una situació de risc i, per tant, la implicació de tots
els afectats (treballadors, quadres intermedis) és bàsica i fonamental.

Quan la Llei de PRL ens parla d’integrar la gestió preventiva, de fet ens
orienta a la participació de tots els components de l’empresa sigui quin sigui
el seu nivell de responsabilitat en ella.
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En els annexos de la
unitat podeu descarregar
un exemple de fitxa per a
recollida de dades en el
lloc de treball.

Quan es formalitzi aquesta avaluació de riscos, i en concret sobre el lloc de treball,
s’haurà de tenir coneixement de totes les activitats, els processos, les substàncies
utilitzades, la maquinària, les eines, els transports, els procediments de treball,
les condicions ambientals, l’organització del temps, les formes de comunicació,
etc., així com els factors de risc perillosos que es poden identificar per a cada lloc
concret que estem avaluant, les mesures de protecció que hi ha implementades i
quins avantatges/inconvenients han representat aquestes mesures... La relació és
oberta, però serveix per entendre la importància de la participació dels treballadors
afectats, dels encarregats i dels caps de departament o àrea.

El fet d’aconseguir informació directament dels afectats ha de permetre fer una
avaluació més acurada i alhora detectar possibles mancances que possibilitin pro-
posar mesures correctores i definir unes activitats preventives realistes adequades
a les necessitats dels usuaris, com per exemple una formació específica que el
mateix treballador demani per sentir la necessitat d’augmentar les seves habilitats
en l’execució segura de la tasca.

Disposar d’una informació completa (tasques, funcions i responsabilitats,
eines, productes, procediments de treball...) sobre el lloc de treball que s’està
avaluant és una condició bàsica per portar a terme una bona avaluació de
riscos laborals.

Per això els tècnics de prevenció sempre han de portar, a més de càmera per filmar
i/o fotografiar les condicions de treball observades durant la visita al centre de
treball, fitxes de recollida de dades generals de l’empresa, de les àrees o seccions,
dels llocs de treball...

1.2 Principis de l’avaluació de riscos i diferents punts de partida

Com a norma general, l’avaluació de riscos ha de considerar tots els diferents llocs
de treball de l’empresa avaluada.

El sistema i mètode d’avaluació utilitzat estarà en funció de les característiques
dels llocs avaluats. És important respectar els principis de l’acció preventiva
recollits en l’article 15 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals:

• Evitar els riscos.

• Avaluar els riscos que no es poden evitar.

• Combatre els riscos al seu origen.

• Adaptar la feina a la persona en el disseny del lloc, l’elecció dels equips i
els mètodes de treball i producció intentant evitar els treballs monòtons i
repetitius.

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
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Es diu “apantallar” al fet de
posar pantalles que facin de
barrera acústica per evitar el

risc de soroll.

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti
cap.

• Planificar la prevenció, amb la recerca d’un conjunt coherent que hi integri
la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions
socials i la influència dels factors ambientals en el treball.

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.

• Facilitar les instruccions degudes als treballadors.

Alguns exemples d’aplicació d’alguns dels principis preventius de l’article 15 LPRL

• No usar un determinat producte químic tòxic en una fase de producció significa “evitar els
riscos”

• Valorar la magnitud de risc del treball en altura en les obres de construcció aplicant el mètode
d’avaluació Fine vol dir que s’aplica el segon principi preventiu.

• Apantallar una màquina sorollosa perquè no afecti els treballadors de la zona és aplicar el
tercer principi.

• Proporcionar eines per a esquerrans a les persones treballadores que usen majoritàriament
la mà esquerra per a les tasques manuals té com a objectiu “adaptar el treball a la persona”.

• Substituir pantalles antigues de monitors per noves de leds que no fatiguen la vista és “tenir
en compte l’evolució de la tècnica”.

• Canviar unes pintures tòxiques per d’altres ecològiques sense cap tipus d’efectes nocius
significa aplicar el sisè principi preventiu.

Ara bé, com es concreta l’avaluació de riscos si ha de tenir en compte tots els
aspectes anteriors? No hi ha regles fixes, però tot procediment d’avaluació de
riscos ha de considerar el següent:

1. Identificar les situacions problemàtiques o aquells elements que poden ser
considerats condicions de treball perilloses o factors de risc.

2. Identificar els treballadors exposats a aquestes situacions problemàtiques
que poden causar-los danys.

3. Avaluar de manera quantitativa i qualitativa els riscos derivats de les
exposicions anteriors.

4. Elaborar alternatives per a l’eliminació o reducció de riscos.

Diferències entre factor de risc, risc i dany

• Factor de risc: és aquella situació potencial que per una organització deficient de les
condicions de treball és susceptible d’ocasionar danys a la integritat física i/o salut de les
persones treballadores.

• Risc: la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en ocasió del treball. La
magnitud del risc dependrà de la probabilitat que es produeixi el dany i de la seva severitat.

• Dany: pèrdua o detriment causat a una persona o a una cosa en la seva salut.
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Reviseu els articles 25, 26
i 27 de la 31/95 LPRL que
fan referència als
col·lectius destacats per
proporcionar-los una
protecció especial
(discapacitats, maternitat i
menors).

Complexitat del procés
productiu

De la complexitat del procés es
dedueix que s’haurà de dedicar
una quantitat de temps important,
disposar d’una bona formació
per entendre el procés de
producció i aconseguir una
implicació dels diferents
participants en el procés
productiu.

Tenim clar que s’ha de fer una avaluació de riscos. Però per on comencem?
Podem plantejar-nos aquesta avaluació des de diferents punts de partida que
ens condicionaran la metodologia que haurem d’aplicar.

Quin dels mètodes s’ha d’escollir?

A la pràctica laboral s’acostuma a usar procediments metodològics que combinen
enfocaments diferents; per tant, a l’hora de seleccionar quin mètode d’avaluació de riscos
farem servir no podem considerar una opció com a única ni com a excloent.

Utilitzar un mètode o un altre dependrà de l’objectiu o finalitat concreta que vulguem
aconseguir, del punt de partida que prenem o fins i tot de la necessitat laboral del moment.

Per exemple, en l’inici del disseny d’un procés de treball hauríem de tenir en compte
especialment l’avaluació basada en el procés productiu. Però, per exemple, si estem
davant d’una situació d’insatisfacció laboral o de reivindicacions de millora per part dels
treballadors, hauríem de tenir en compte avaluar fixant-nos en indicadors laborals. I si
ens marquem com a objectiu reduir els índexs d’absentisme hauríem de valorar tant els
indicadors objectius com els indicadors subjectius.

No hi ha un mètode únic per fer avaluacions de riscos, sinó que s’ha de
tenir molt present en cada situació laboral quines són les característiques de
l’empresa, les condicions del lloc de treball i les persones que hi treballen
(que no sigui que formin part del grup de treballadors que necessiten una
protecció específica per ser especialment sensibles a determinats riscos) que
avaluarem.

1.2.1 Avaluació basada en el procés productiu

Podem agafar el procés productiu com a punt de partida per poder desenvolupar
l’avaluació de riscos. Des d’aquest punt ens cal conèixer amb molt de detall
tota l’estructura organitzacional de l’empresa i les diferents fases del procés
productiu, quants treballadors intervenen en cada fase, les feines que desenvolupen
els treballadors, la maquinària utilitzada, el temps de realització de les feines o la
utilització de les màquines...

És necessari poder disposar de dades detallades de cada lloc de treball en relació
amb:

• l’entorn físic utilitzat pels treballadors,

• les màquines utilitzades i els productes manipulats,

• el procés de manipulació de màquines i eines,

• el procés de manipulació dels productes.

Per poder portar a terme una avaluació d’aquest tipus és necessària la implicació de
tota l’organització, tant de la direcció com dels treballadors, i utilitzar diagrames
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Oblit de riscos poc
coneguts

L’avaluació basada en una
identificació de riscos per

especialitats tècniques té un
problema: pot passar que es

prioritzin aquells riscos propis
de l’especialitat que ja són

coneguts i no es valori
suficientment la interacció que

sempre es produeix entre riscos
d’especialitats diferents, per

exemple la precarietat laboral i el
risc d’accident.

de processos i qüestionaris per ajudar el tècnic que elabora l’avaluació de riscos a
entendre les diferents fases i etapes del procés productiu (vegeu la figura 1.3).

Figura 1.3. Exemple de diagrama productiu

1.2.2 Avaluació basada en els factors de risc

Podem fer l’avaluació de riscos mitjançant una identificació de riscos a partir dels
seus factors de risc. En aquest cas, el punt de partida ens el dona la mateixa Llei de
prevenció de riscos quan concreta les diferents especialitats tècniques associades a
tipus de riscos, és a dir, tractarem d’identificar els riscos químics, els riscos físics,
els riscos biològics i els riscos ergonòmics i psicosocials, sempre fixant-nos en els
factors de risc específics de cada especialitat preventiva (vegeu la taula 1.1).

Taula 1.1. Classificació de factors de risc, risc i especialitat associada

Factor de risc Risc Especialitat

Instal·lació elèctrica en mal estat Risc de contacte elèctric Seguretat en el treball

Vapors tòxics en fer
transvasament

Risc d’inhalació de productes
químics tòxics

Higiene industrial

Moviments repetitius
d’aixecament del braç per sobre
de les espatlles

Risc de trastorn
musculoesquelètic (càrrega
postural)

Ergonomia

Sobrecàrrega de treball mental
complex

Risc d’estrès Psicosociologia

En aquest tipus d’enfocament basat en els factors de risc és una bona pràctica
disposar d’instruments bàsics inicials, com ara llistes de control de riscos i/o
mesuraments ambientals, que tenen en compte els diferents tipus de riscos abans
d’iniciar pròpiament l’avaluació de riscos més específica.
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Les dades del sector

Com a punt de partida en
l’avaluació per indicadors
objectius hauríem de considerar
les dades epidemiològiques i la
literatura científica del sector
analitzat, que no sempre
existeixen per a tots els sectors
amb el desglossament necessari
per a una activitat laboral
concreta.

Els instruments bàsics de
recollida d’informació són
els registres i les enquestes
o qüestionaris.

1.2.3 Avaluació basada en indicadors objectius

Un altre tipus d’avaluació s’enfocaria tenint en compte la identificació de proble-
mes, els anomenats indicadors objectius. En aquest tipus, pel que fa a l’empresa,
s’haurien d’analitzar les dades sobre accidents de treball, registres de malalties
professionals, incidents, resultats obtinguts en la vigilància de la salut, índex
d’absentisme... I, de manera global, s’hauria de disposar de dades generals de
població i de dades epidemiològiques per vincular alguns indicadors de salut
de l’empresa amb les dades del sector productiu, a tipus de professionals o a
exposicions dels treballadors a riscos específics.

L’inconvenient que presenta aquest mètode d’avaluació és que les empreses es
limiten a controlar aquells indicadors que tenen una repercussió immediata en
costos (sovint nom és mirant costos directes) i s’obliden d’altres factors de risc
que aparentment no els suposen costos visibles. D’altra banda, no hi ha excessius
estudis epidemiològics relacionats amb riscos laborals, i els històrics de salut dels
treballadors relacionats amb el seu àmbit de treball no sempre són fiables.

1.2.4 Avaluació basada en indicadors subjectius

Si per fer l’avaluació es tenen en compte els indicadors subjectius s’haurien de
considerar, per exemple, les queixes individuals formulades al metge d’empresa,
al delegat de prevenció o a la inspecció laboral. Altres maneres d’aconseguir
informació que podem considerar subjectiva serien les dades recollides a través
d’enquestes o qüestionaris o també reivindicacions col·lectives.

Com que aquest mètode és subjectiu, no permet relacionar gravetat amb visibilitat
del problema, i el fet de recollir informació queda condicionat moltes vegades pel
tipus d’organització on ens trobem.

A més, aquest tipus d’avaluació dona pas a la polèmica sobre la discrepància en la
valoració del risc i la seva catalogació com a “risc objectiu” i “risc subjectiu”.
Existeix la posició d’uns experts que consideren que donada una font de risc
existeix un nivell de risc objectiu que es calcula a partir d’una combinació dels
paràmetres de la severitat del dany i la probabilitat de patir-lo. Mentrestant, altres
experts afirmen que tota avaluació del risc és subjectiva i depèn de la percepció
de risc de cada persona (tècnic o treballador).

Per no aprofundir en aquest debat, reconèixer que existeix un component subjectiu
a tota avaluació de risc i l’interès que pot proporcionar l’estudi del risc percebut
pel treballador no pot comportar un relativisme màxim que impedeixi disposar
d’unes normes tècniques per prendre decisions sobre la tria de la metodologia per
avaluar i actuar conseqüentment amb els resultats de l’avaluació per millorar la
seguretat i la salut de tota l’empresa.



Gestió de la prevenció 20 Metodologies i control de la prevenció

1.2.5 Avaluació sistemàtica de la prevenció

En el l’enfocament d’avaluació sistemàtica, l’avaluació es portaria a terme
considerant tres eixos bàsics: la política preventiva de l’empresa, l’organització
de la prevenció i la participació dels treballadors.

Com a instrument bàsic es faria un examen complet de tot el sistema de prevenció
en tots els àmbits de l’empresa, inspirats en els certificats de qualitat, però s’hauria
de vigilar de no caure en formalismes o descriure procediments sense verificar-ne
els resultats.

Aquest tipus d’avaluació té la utilitat de valorar el nivell d’integració de la
prevenció de riscos laborals a l’empresa i la seva forma general de gestió, la qual
sovint es pot avaluar des de l’òptica de gestió de qualitat que es van explicar en la
unitat 5 de “Sistemes de gestió normalitzats”.

1.3 Sistemàtica de l’avaluació de riscos. Tipus d’avaluacions

Tot i que la llei no especifica un procediment per fer les avaluacions de riscos
laborals, sí que diu que s’han de tenir en compte el tipus d’activitat, els tipus de
llocs de treball i les diferents característiques dels llocs de treball i treballadors
que ocupin aquests llocs; per tant, per poder fer una avaluació de riscos s’ha de
sistematitzar un procediment.

Abans de recollir dades per avaluar els riscos laborals cal no oblidar que hi ha
diferents tipus d’avaluacions segons el criteri i les raons que porten a fer-la i que,
sovint, determinen quina metodologia emprar. Una forma de classificar-les seria
a través dels següents criteris:

• Tenint en compte la normativa reguladora de l’avaluació.

• Fixant-se en el tipus de risc a avaluar.

• Destacant l’abast i l’objecte de l’avaluació.

• Segons el moment i el fet que motiva l’avaluació.

1.3.1 Avaluacions tenint en compte la normativa reguladora

Existeixen diversos àmbits legislatius que regulen les activitats econòmiques de
les empreses, organitzacions i indústries: de consum, mercantil, industrial i,
lògicament, legislació específica de prevenció de riscos laborals.
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El Reglament electrotècnic
per baixa tensió (RD
842/2002) regula les
condicions que s’han de
complir a les instal·lacions,
l’autorització perquè es
puguin utilitzar, les revisions
periòdiques i les
inspeccions, així com els
requisits que han de tenir
els instal·ladors autoritzats.

El Reglament de seguretat
contra incendis en els
establiments industrials (RD
2267/2004, de 3 de
desembre), conegut com a
RSCIEI, té per objectiu
aconseguir un grau suficient
de seguretat en el cas
d’incendi en els
establiments i instal·lacions
d’us industrial.

El Reglament d’equips a
pressió i les seves
instruccions tècniques
complementàries (RD
2060/2008, de 12 de
desembre) és una revisió i
actualització del RD
1244/1979 que regula tots
els aspectes que cal tenir
en compte en relació amb el
disseny, la fabricació, la
reparació, la modificació i
les inspeccions periòdiques
dels aparells sotmesos a
pressió.

Així doncs, seguint el criteri de fixar-nos si té o no té normativa específica, podem
diferenciar dos tipus d’avaluacions: una imposada per la legislació i una sense
legislació específica.

Avaluació imposada per la legislació específica

En aquest cas es pot diferenciar entre normatives que es deriven de la legislació
industrial i d’altres que es deriven directament de la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals, i dels reals decrets que desenvolupen els seus continguts:

Legislació industrial:

Moltes vegades, els riscos que podem trobar als llocs de treball es deriven de
les mateixes instal·lacions i equips que s’utilitzen. Aquests estan sotmesos a una
legislació nacional, autonòmica i local de seguretat industrial i de prevenció i
protecció d’incendis i situacions d’emergències.

El compliment d’aquestes legislacions suposaria que els riscos derivats d’aquestes
instal·lacions o equips estan controlats. Per tant, en principi no caldria fer una
avaluació d’aquests tipus de riscos, perquè si les indústries no les complissin no
podrien estar en funcionament. Ara bé, ens hem d’assegurar que els equips i les
instal·lacions compleixen la normativa que els sigui aplicable i fer una revisió
periòdica i un manteniment per garantir el correcte funcionament al llarg del
temps.

Algunes normatives sobre seguretat industrial i de prevenció i protecció contra
incendis que s’han de tenir en consideració són les següents (aquest llistat no és
extensiu ni exhaustiu):

• Reglaments de protecció i prevenció contra incendis.

• Reglaments d’instal·lació de màquines i equips; entre d’altres:

– Emmagatzematge i distribució de combustibles sòlids, líquids i gaso-
sos.

– Aparells elevadors.

– Calefacció i producció d’aigua calenta sanitària.

– Climatització i ventilació.

– Transformació i distribució d’energia elèctrica.

– Electrotècnic de baixa tensió.

– Instal·lacions nuclears i radioactives.

– Màquines.

– Carretons elevadors.

– Aparells a pressió (RD 2060/2008, de 12 de desembre).
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Prevenció de riscos laborals:

La mateixa llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, va posar les bases per dur
a terme les avaluacions de riscos, sobretot amb l’article 15, on es fa una llista
dels principis preventius que tot tècnic de prevenció ha de tenir en ment a l’hora
d’avaluar. A partir d’aquesta van sorgir tota una sèrie de reals decrets (RD) que
la desenvolupen i regulen de manera més detallada una sèrie d’activitats i riscos
associats, a banda del RD 39/97, Reglament de serveis de prevenció, que dedica
el capítol II específicament a l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat
preventiva.

Alguns exemples de procediments específics d’avaluació i control davant dels
riscos els trobem, entre d’altres, en els següents reals decrets:

• RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
als llocs de treball.

• RD 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en
particular dorsolumbars, per als treballadors.

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.

• RD 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

• RD 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

• RD 1154/2020, de 22 de desembre, que modifica el RD 665/97, de 12 de
maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb
l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

Avaluació de riscos sense legislació específica

Existeixen riscos laborals per als quals no hi ha cap legislació específica d’àmbit
estatal que limiti la seva exposició durant el treball. No obstant això, uns
procediments d’avaluació i, fins i tot, uns nivells màxims d’exposició poden estar
establerts en normes internacionals, europees o en guies tècniques d’organismes
oficials i altres entitats de reconegut prestigi, com podrien ser les normatives UNE,
publicades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR);
les guies tècniques elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball (INSST) o bé els valors límit d’exposició professional i límit biològic per
a agents químics de l’American Conference of Governamental Industrial Hygienist
(ACGIH).

Alguns exemples de normes o guies aplicables a l’avaluació de diferents tipus de
riscos

• Norma UNE-EN 27726 de vibracions mecàniques. Directrius per a la mesura i l’avaluació de
l’exposició humana a les vibracions transmeses per la mà.
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CORAG és l’acrònim de
control d’accidents greus,
segons les directives
Seveso III (2014).

• VLA Espanya-contaminants químics.

• Guía tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb la utilització d’equips
amb pantalles de visualització de dades (RD 488/97, de 14 d’abril).

• Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a agents
cancerígens o mutagènics durant el treball (RD 665/1997, de 12 de maig).

El fet que no existeixi normativa reguladora específica per a un risc no significa
que aquest no pugui ser present en els llocs de treball i que hi hagi l’obligació
empresarial d’avaluar-lo. En aquests casos s’ha de recórrer a la documentació
tècnica validada pels experts.

Els tècnics i tècniques de prevenció de riscos laborals sempre han de
justificar els informes d’avaluació de riscos realitzats a les empreses
amb normativa reguladora i, en cas de no haver-hi, amb algun altre
tipus de documentació especialitzada en matèria de seguretat i salut en el
treball; preferentment, cal avalar l’avaluació de riscos en la documentació
cientificotècnica publicada per organismes públics i universitats o instituts
d’investigació.

1.3.2 Avaluacions tenint en compte l’especificitat del risc

L’avaluació per a la qual calen mètodes específics d’anàlisi està orientada al
control de riscos per accidents greus (CORAG), com per exemple incendis,
explosions i emissions que són conseqüència d’errors de control en activitats
industrials i que poden generar greus conseqüències per a les persones.

Alguns exemples de mètodes especialitzats d’anàlisi

• Anàlisi funcional d’operabilitat HAZOP-HAZAN, mètode d’identificació de riscos inductiva
basada en la premissa que els accidents es produeixen com a conseqüència d’una desviació
de les variables del procés productiu respecte dels paràmetres normals d’operativitat.

• Mètode Gretener, mètode per avaluar quantitativament el risc d’incendi i la seguretat dels
edificis i locals d’una empresa davant aquest risc.

• Mètode OCRA, mètode per valorar el risc de càrrega de treball per trastorn musculoesquelètic
a conseqüència del treball realitzat amb moviments repetitius.

• Mètode OWAS, mètode per avaluar el risc de càrrega de treball postural que causa trastorns
musculoesquelètics.

Actualment també ha pres rellevància l’avaluació específica del risc d’amiant
per la gravetat de les conseqüències que comporta (malaltia professional com
l’asbestosi) i la seva gran presència en molts edificis, locals i indústries, atès el
seu gran ús durant unes quantes dècades en el sector de la construcció. Qualsevol
activitat que impliqui treballar amb amiant s’ha de comunicar a l’Administració.
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L’exposició a fibres d’amiant

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) dedica tota una secció a la seva web
sobre l’erradicació de l’amiant a Catalunya, on es pot trobar, entre d’altres:

• Informe sobre l’exposició laboral a les fibres d’amiant a Catalunya.

• Full monogràfic sobre l’amiant.

• Audiovisual de la prevenció en activitats amb risc d’exposició a amiant.

• La plataforma de comunicació de treball amb amiant.

1.3.3 Avaluacions tenint en compte l’abast i objecte

A causa de les diferents dimensions de les empreses i indústries, dels diferents
sectors econòmics i de les característiques concretes dels edificis i espais on
desenvolupen la seva activitat, els responsables de les empreses han de segmentar
les avaluacions de riscos en funció del seu abast (marc de l’avaluació) i el seu
objecte (quin risc s’avalua). Així, en tota empresa seria convenient que fessin les
següents avaluacions de riscos:

• Avaluació general de riscos de tota l’empresa en general, normalment
realitzada a l’inici de l’activitat econòmica.

• Avaluació d’una zona o àrea determinada de l’empresa, ja que no totes les
zones disposen de la mateixa tipologia de risc; penseu per exemple en els
possibles riscos d’un magatzem de productes inflamables comparats amb
els riscos de les oficines d’un banc.

• Avaluació específica dels llocs de treball ocupats pels treballadors i treballa-
dores, atès que les funcions, les responsabilitats, les tasques que cal portar
a terme, la maquinària, les eines, els materials, etc., són rellevants en cada
tipus de lloc de treball, com ho són també les persones treballadores que
els ocupen (menors, dones embarassades o altres col·lectius als quals donar
una protecció específica).

Alguns exemples d’avaluacions de riscos en funció de l’abast i l’objecte

• Avaluació de riscos general d’una cadena de grans magatzems; per exemple, avaluació de
riscos d’El Corte Inglés, SA.

• Avaluació de riscos d’una de les seus o magatzems; per exemple, avaluació de riscos d’El
Corte Inglés de Diagonal 617, 08028 Barcelona.

• Avaluació de riscos d’una àrea o zona del magatzem; per exemple, avaluació de riscos de la
zona de supermercat d’El Corte Inglés de Diagonal 621, 08028 Barcelona.

• Avaluació de riscos d’un lloc de treball concret; per exemple, avaluació de riscos del lloc de
treball de caixera del supermercat d’El Corte Inglés de Diagonal 621, 08028 Barcelona.
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1.3.4 Avaluacions tenint en compte el moment i el fet que les motiven

En aquest apartat el criteri és temporal i causal al mateix temps; així doncs, hi ha:

• L’avaluació de riscos inicial, que és la primera avaluació de riscos d’un
lloc de treball (o un conjunt d’ells) i s’ha de fer quan es crea o es modifica
substancialment el lloc de treball.

• L’avaluació de riscos periòdica, que són les que serveixen com a compro-
vació de la inexistència de canvis en les condicions de treball avaluades
en un informe d’avaluació previ i que les tasques es fan segons l’establert.
La freqüència d’aquest tipus d’avaluació s’ha de regir per criteris tècnics i
augmentar segons el grau de severitat dels riscos aparentment “controlats”
per evitar que agreugin, i queda reflectit en la planificació de les avaluacions
inicials.

• Les avaluacions de riscos “ocasionals”, que s’han de dur a terme o bé en oca-
sió d’accident (o incident potencialment greu) o bé en ocasió d’un control
negatiu mèdic o tècnic o bé en un canvi normatiu o millora metodològica
tècnica o científica que ho justifiquin. És a dir, són les avaluacions de
riscos sovint motivades per uns indicadors de gestió determinats del pla de
prevenció de l’empresa.

• Les avaluacions de riscos de verificació, que són les necessàries i impres-
cindibles per valorar l’eficàcia de les mesures preventives adoptades per
corregir una situació on calia eliminar o reduir un risc greu.

1.4 Avaluació general de riscos: passos a seguir

Per iniciar l’activitat laboral és imprescindible fer una avaluació general de riscos;
seguirem els següents passos:

• Identificació, dins l’empresa, de les diferents seccions, departaments i els
llocs de treball que podem trobar en cada zona.

• Identificació, per cada lloc de treball, de les persones que hi treballen.

• Concreció dels riscos per cada lloc de treball identificat.

• Avaluació dels riscos.

• Priorització dels riscos avaluats.

• Concreció de les mesures correctores que s’han d’aplicar, especificant
terminis i persones responsables.

• Documentació.
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• Examen i revisió.

Exemple de divisió d’una empresa

Un exemple de divisió podria ser aquest: magatzem matèries primeres, magatzem
productes acabats, magatzem productes inflamables, zona de producció A, zona producció
B, zona de manteniment, zona d’expedició, zona de neteja, menjador, àrea d’oficines...

1.4.1 Identificació de les seccions, departaments i llocs de treball

La identificació de les seccions, departaments i llocs de treball ens ha
d’ajudar a tenir una visió global de l’empresa i saber quina és l’organització
interna de l’empresa que volem avaluar.

La complexitat de l’empresa condicionarà la forma d’identificació de les diferents
seccions, departaments o àrees.

Classificació de les activitats

Una manera de classificar les activitats de treball a les empreses és la següent:

1. Àrees externes a les instal·lacions de l’empresa.

2. Etapes en el procés de producció o en el subministrament d’un servei.

3. Treballs planificats i de manteniment.

4. Tasques definides.

Una vegada feta aquesta primera classificació, determinarem els llocs de treball
que es poden identificar a cada zona.

Per lloc de treball entenem el conjunt d’operacions que realitzen una o
diverses persones i que representa un procés productiu lògic i independent
d’altres dins l’empresa.

Hem de tenir en compte que un lloc de treball pot estar ocupat per diversos
treballadors i que un treballador pot estar assignat en diferents llocs de treballs
i, per tant, aquest treballador estarà sotmès a riscos diferents en funció del lloc de
treball que ocupi en aquell moment.

Per cada activitat de treball es pot obtenir un seguit d’informacions que facilitaran
el treball d’identificació de les situacions de risc:

• Relació de feines i temps de l’activitat.

• Lloc físic on es desenvolupa el treball.
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• Treballador que fa aquest treball, tant si és de manera permanent com
temporal.

• Altres persones a qui pot afectar el treball que s’està realitzant.

• Formació que tenen els treballadors per fer les seves feines.

• Identificació dels procediments de treball.

• Identificació de les instal·lacions, maquinària i equips que s’utilitzin.

• Eines manuals amb motor.

• Instruccions facilitades pels fabricants de les maquinàries que s’utilitzin.

• Forma, mida i pes dels materials que es manipulin.

• En relació amb la manipulació que es faci dels materials, distàncies que
s’han de recórrer i alçades on s’han de situar.

• Tipus d’energia utilitzada.

• Substàncies i productes utilitzats i produïts al treball. Tipus d’etiquetatge
dels seus contenidors, observació de components i recomanacions d’utilit-
zació.

• Mesures de control existents.

• Dades en relació amb les actuacions en prevenció de riscos laborals, inci-
dents, accidents, malalties professionals derivades de l’activitat desenvolu-
pada, dels equips i dels productes utilitzats. Aquesta informació es buscarà
dins i fora de l’empresa.

• Com està organitzat el treball.

1.4.2 Identificació, per a cada lloc de treball, de les persones que hi
treballen

Cal identificar totes les persones que poden estar exposades als elements perillosos,
directament o indirectament, i especificar si es tracta de persones especialment
sensibles a determinats riscos.

Exemple: treballador de la fusta

Considerem un treballador que talla peces de fusta i les poleix. En funció de quina sigui
la disposició del seu lloc de treball, del sistema d’absorció de la pols que es generi en
el procés i del sistema de ventilació, altres treballadors situats en zones properes poden
quedar afectats per aquesta pols. Per tant, quan s’avaluïn els seus llocs de treball, s’haurà
d’afegir aquest risc com a propi.
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L’avaluació de riscos
basada en dos paràmetres

és el mètode conegut com a
binari, explicat a l’NTP 330

“Sistema simplificat
d’avaluació de riscos

d’accident” de l’INSST.

1.4.3 Concreció dels riscos per a cada lloc de treball identificat

En l’avaluació de riscos s’haurà de definir, per a cada lloc de treball, quines són
les fonts de risc i el risc d’accident, malaltia professional o fatiga que es puguin
generar.

Per concretar els riscos per lloc de treball, s’ha de tenir en compte:

• Consultar els treballadors o els seus representants i demanar-los que
col·laborin, amb la finalitat d’obtenir informació sobre els seus coneixe-
ments dels elements perillosos.

• Comprovar el compliment de la normativa vigent.

• Analitzar sistemàticament tots els aspectes del treball.

• Fer una observació del lloc de treball per saber com es realitza realment
el treball; entre d’altres, s’han d’observar les activitats del treball, el
manteniment, la neteja, possibles emergències, interrelacions amb altres
llocs de treball, condicions ambientals (llum, temperatura, corrents d’aire)...

• Saber quins són els procediments de treball, etapes, organització, comuni-
cació, matèries primeres, equips de treball...

• Tenir en compte aquelles operacions que no són habituals o rutinàries.

• Considerar aspectes no planificats però previsibles, com poden ser per
exemple les interrupcions de l’activitat laboral.

• Aconseguir informació sobre avaluacions anteriors.

• Concretar aquelles situacions directament relacionades amb el treball sus-
ceptibles de generar danys, especialment les relacionades amb la mateixa
activitat laboral.

• Aconseguir dades en relació amb la sinistralitat laboral i la vigilància de la
salut.

• Utilitzar qüestionaris per determinar possibles deficiències preventives.

• Aplicar el concepte d’element perillós en un sentit ampli.

1.4.4 Avaluació dels riscos

Aquesta avaluació serà més o menys complexa en funció de les característiques
del lloc de treball i de l’activitat de l’empresa.

L’avaluació general es farà tenint en compte dos criteris: probabilitat que es
materialitzi el risc i gravetat de les conseqüències per als treballadors.
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Per concretar aquestes variables, es poden trobar diversos mètodes que estableixen
algunes diferències en les valoracions de la probabilitat i en els graus de severitat,
però tots tenen el mateix objectiu: establir una probabilitat de materialització del
risc per al treballador afectat i possibles conseqüències que se’n puguin derivar.
Les actuacions s’estableixen combinant aquestes dues variables.

1.4.5 Priorització dels riscos avaluats i concreció de les mesures
correctores

Dels resultats de les combinacions de les variables de probabilitat i severitat s’obté
un valor o magnitud de risc (trivial, tolerable, moderat...) que ens indicarà la
necessitat de fer una intervenció més o menys urgent. D’aquesta manera, els valors
obtinguts de les diferents situacions de risc queden jerarquitzades i indiquen una
prioritat d’actuació.

Per altra banda, s’hauran definit unes mesures correctores per eliminar o, si això
no és possible, almenys reduir o minimitzar la magnitud dels riscos detectats.

Per establir aquestes mesures d’actuació de manera planificada es tindrà en
compte:

• La classificació del risc (puntuació / valoració donada).

• El nombre de persones que en podrien resultar afectades.

• El temps necessari per adoptar les mesures de prevenció. S’ha de concretar
la data d’inici i de finalització de l’actuació.

• Els recursos tant econòmics com humans necessaris. Es concretarà el
pressupost i la persona responsable de l’aplicació de la mesura preventiva,
així com la persona que revisarà el seguiment de la planificació de mesures.

Una vegada s’hagin decidit les mesures preventives i s’hagin aplicat, s’han
d’anar realitzant controls periòdics per comprovar-ne l’eficàcia. També davant
de qualsevol modificació o canvi en el procés de treball o maquinària, s’ha de
tornar a fer una avaluació per valorar els riscos que poden generar les possibles
modificacions.

1.4.6 Documentació

És obligatori portar un registre dels resultats obtinguts en les avaluacions
de riscos al lloc de treball.
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Els registres han de facilitar informació de tots els riscos que hi ha al lloc de treball
i que s’han avaluat, i quin criteri s’ha aplicat per dur a terme l’avaluació. En
concret, la informació que s’hi ha de trobar és:

• Constància de la realització d’una avaluació de riscos al lloc de treball.

• Descripció de la manera en què s’ha realitzat.

• Relació de riscos especials o poc freqüents.

• Identificació dels grups de treballadors que tenen riscos especials.

• Decisions adoptades com a conseqüència de l’avaluació de riscos, fent
referència a la normativa aplicada.

• Terminis per aplicar les modificacions i pressupost i persona o àrea respon-
sable.

• Revisions de les avaluacions.

Aquests registres sobre les avaluacions fetes han d’estar a disposició de qualsevol
persona de l’empresa que ho demani. Els treballadors afectats hauran de ser
informats dels resultats de les avaluacions fetes del seu lloc de treball i de
les mesures preventives que s’hagin d’introduir com a conseqüència d’aquesta
avaluació.

Article 18.1 LPRL

“[...] el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban
todas las informaciones necesarias en relación con:

1. Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

2. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en
el apartado anterior.

3. Las medidas [...].”

1.4.7 Examen i revisió

L’avaluació de riscos és un procés continu i, per tant, s’ha d’anar revisant
i modificant si és necessari. Si hi ha un canvi en les circumstàncies o
condicions de treball, s’ha d’actualitzar l’avaluació.

Podem dir que l’avaluació sempre s’ha d’anar actualitzant, especialment en els
casos següents:

• Quan hi hagi canvis als equips de treball, utilització de noves substàncies
o preparats químics, introducció de noves tecnologies o modificació o
redistribució dels llocs de treball.
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• Quan variïn les circumstàncies o les condicions de treball.

• Quan s’incorpori algun treballador les característiques personals o estat
biològic del qual el facin especialment sensible a les condicions del lloc
de treball.

• S’haurà de revisar quan, com a conseqüència dels controls periòdics,
incloent-hi la vigilància de la salut, indiqui que les activitats de prevenció
poden ser inadequades o insuficients.

• L’avaluació pot haver condicionat canvis al lloc de treball, com per exemple
la substitució d’una màquina. Per tant, s’ha d’avaluar la nova situació.

• Les mesures preventives que s’apliquin poden condicionar el procés de
treball. Per exemple, modificar l’amplada de la zona de pas per adequar-la a
la normativa implica, per tant, la redistribució del magatzem i dels productes
emmagatzemats.

• Les mesures de prevenció i de protecció aplicades actualment són insufici-
ents o no resulten adequades, ja que es disposa de nova informació o de nous
productes que poden tenir incidència en el nostre procés.

• Quan, com a conseqüència de la investigació d’accidents/incidents, es posi
de manifest alguna situació d’especial risc.

• Si legalment hi ha establerta una periodicitat d’avaluació per a determinats
riscos o s’ha arribat a aquest acord de periodicitat amb els representants dels
treballadors.

En tot cas és, recomanable que periòdicament (com a màxim cada 2 o 3 anys, si no
hi ha cap motiu com els casos indicats) es procedeixi a comprovar l’actualització,
considerant possibles modificacions pel transcurs del temps, com deteriorament
d’instal·lacions, equips i eines, o bé canvis en el personal dels llocs de treball que
puguin esdevenir treballadors especialment sensibles (art. 25 LPRL). La millor
forma de fer-ho és a través d’unes fitxes de control dels llocs de treball, com la que
teniu en la figura 1.2.

Taula 1.2. Exemple de fitxa de control del lloc de treball

Lloc de
treball

Control periòdic de
magnituds/elements crítics

Avaluació dels riscos

Tipus de
control

Resp. Últim Proper Última Informe Propera

... ... ... ... ... ... ... ...

Treballadors
(Nom)

Control periòdic de la salut dels
treballadors

Observacions

Tipus de
control

Resp. Últim Proper

... ... ... ... ... ...
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L’empresari haurà de
consultar...

... amb els representants dels
treballadors, o amb els mateixos

treballadors en absència
d’aquells, tot el que fa referència

al procediment d’avaluació que
s’utilitzarà a l’empresa o centre

de treball, d’acord amb el que
disposa l’article 33 de la Llei

31/1995 de prevenció de riscos
laborals.

1.5 Mètodes específics d’anàlisi i d’avaluació de riscos

No hi ha normes fixes per fer una avaluació de riscos; ara bé, s’han de tenir en
compte els següents principis:

• L’avaluació ha d’estar estructurada de manera que es puguin analitzar i
valorar tots els elements perillosos i riscos importants.

• Quan s’identifiqui un risc, l’avaluació haurà de determinar en primer lloc si
es pot eliminar, és a dir, si es pot anul·lar la situació, o elements que originen
el risc.

• Per fer l’avaluació de riscos es pot utilitzar un mètode o una combinació
de mètodes. L’objectiu és que aquesta avaluació tingui en compte tots els
elements essencials que poden influir en l’activitat.

Hem d’entendre l’avaluació de riscos com un procés que consta de diferents
fases successives, cada una de les quals ha de proporcionar un coneixement
més gran dels riscos identificats.

En alguns tipus de riscos el fet de fer l’avaluació ens portarà directament a
poder introduir mesures de control, per exemple, la instal·lació d’una barana o la
millora del nivell d’il·luminació. En altres situacions es manifestarà la necessitat
de realitzar una avaluació més complexa i especialitzada, per exemple, valorar
l’exposició a determinants contaminants físics o químics.

La participació de les persones és bàsica en tota avaluació de riscos. Cal consultar
i recollir informació dels usuaris del lloc de treball, ja que ens facilitaran dades
en relació amb com es valora l’organització del treball i com els condiciona la
càrrega de treball. Dades en relació amb la facilitat d’utilització de les màquines
o eines. Claredat en els procediments establerts, i també ens poden fer aportacions
en relació amb propostes per modificar algun procediment de treball especialment
penós.

Tradicionalment, els principals mètodes utilitzats per fer avaluacions de riscos
es basen en llistes de comprovació (check-lists) i en variants del mètode Fine o
el denominat mètode binari (Sistema simplificado de evaluación de riesgos de
accidente, NTP 330 INSST).

1.5.1 Llistes de comprovació o ’check-list’

Les llistes de comprovació és el mètode més ràpid i senzill dels que s’utilitzen
per a la identificació i avaluació dels riscos. Resulta fàcil d’aplicar i no requereix
excessiva experiència per aplicar-lo.
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Dins de les “Referències”,
a les seccions “Adreces
d’interès” i “Bibliografia”
del web del crèdit,
trobareu més informació
sobre tots els qüestionaris
per realitzar l’avaluació de
les condicions de treball a
les pimes.

S’utilitzen un seguit de llistes o qüestionaris de comprovació on s’han de contestar
unes preguntes preestablertes o justificar documentalment alguns punts.

Quins problemes pot tenir la seva utilització? Si fem servir els qüestionaris que
ja estan preparats, potser no s’adaptaran perfectament a les característiques o
circumstàncies de l’empresa que estem avaluant. Si hem de generar un qüestionari
específic, haurem de vigilar de no oblidar algun punt important, ja que si no hi és
no es valora, i per tant, no es té en compte a l’hora de fer l’avaluació de riscos.

Els qüestionaris han de permetre considerar tots els aspectes possibles del
problema. Les preguntes se solen contestar de manera ràpida amb un sí/no,
compleix / no compleix, veritat/mentida, o bé, en el cas de demanar altres dades
s’ha de formular la pregunta de forma molt concreta perquè la resposta s’ajusti
estrictament al que s’ha demanat.

El mètode de treball consisteix, en primer lloc, a avaluar el model de gestió
preventiva de l’empresa. La segona part avalua els diferents riscos específics
existents i s’haurà d’aplicar en les diferents seccions i departaments de l’empresa.
Els qüestionaris que hi podem trobar són els següents:

• Gestió preventiva

• Condicions de seguretat:

– Llocs de treball

– Màquines

– Elevació i transport

– Eines manuals

– Manipulació d’objectes

– Instal·lació elèctrica

– Aparells a pressió i gasos

– Incendis

– Agents químics

• Condicions ambientals:

– Agents químics. Exposició

– Agents biològics

– Ventilació i climatització

– Soroll

– Vibracions

– Il·luminació

– Calor i fred

– Radiacions ionitzants

– Radiacions no ionitzants

• Càrrega de treball:

– Càrrega física
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– Càrrega mental

• Organització del treball:

– Treball a torns

– Factors d’organització

El sistema de valoració que es proposa queda especificat en el mateix qüestionari.
Les valoracions que es poden donar a l’element avaluat són molt deficient,
deficient i millorable (vegeu la figura 1.4 i la figura 1.5).

Figura 1.4. Qüestionari per a l’avaluació de les condicions de seguretat
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Figura 1.5. Qüestionari per a l’avaluació (continuació)

A cada qüestionari es concreta quines respostes donen lloc a les valoracions de
deficient o de millorable i el nombre de respostes deficients que implicarà la
qualificació de molt deficient. També hi ha un espai reservat per concretar les
millores correctores que s’han d’introduir. A cada pregunta del qüestionari, hi ha
orientacions sobre quines condicions s’han de complir per aconseguir una resposta
positiva a la pregunta feta.

1.5.2 Mètode Fine

El mètode Fine és un sistema de valoració del risc en funció del perill que poden
generar les diferents situacions de risc. A partir d’aquesta valoració, es proposen
i duen a terme una sèrie d’accions correctores.
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Origen del mètode Fine

El mètode Fine mathematical
evaluations for controlling
hazards va ser publicat per

William T. Fine (Fine, 1971)
com un mètode d’avaluació

matemàtica per al control de
riscos.

La principal característica del mètode Fine és que avalua el risc en funció
del grau de perillositat com a resultat de fer el següent producte:

conseqüències× exposició× probabilitat

Cada concepte del mètode Fine té el significat següent:

• Conseqüències: les que es poden esperar en cas de produir-se l’accident.

• Exposició o freqüència: el temps que els treballadors estan exposats al risc
d’accident.

• Probabilitat: que l’accident es produeixi quan s’estigui exposat al risc.

El mètode proposa la utilització de la taula 1.3, la taula 1.4 i la taula 1.5 per valorar
graus diferents de severitat, freqüència i probabilitat del succés.

Taula 1.3. Grau de severitat de les conseqüències

Grau de severitat Valor

Catàstrofe (moltes morts, danys per sobre de 600.000 AC, greus conseqüències per a
l’activitat)

100

Desastrosa (algunes morts, danys des dels 300.000 AC) 40

Molt seriosa (mort, danys de 600 fins a 300.000 AC) 15

Seriosa (lesions molt greus -amputacions, invalidesa i danys de 600 a 60.000 AC) 7

Important (lesions amb baixa, incapacitat permanent o temporal i danys de 60 a 600 AC) 3

Lleu (petites ferides, contusions, danys fins a 60 AC) 1

Font: J.C. Rubio, 2004

Taula 1.4. Freqüència d’exposició Freqüència d’exposició Valor

Contínua (o moltes vegades al dia) 10

Freqüent (aproximadament una vegada cada dia) 6

Ocasional (setmanalment) 3

Poc usual (mensualment) 2

Rara (poques vegades a l’any) 1

Molt rara (anualment) 0,5

Inexistent (no es presenta mai) 0

Taula 1.5. Escala de probabilitat

Escala de probabilitat Valor

Quasi segura (si es produeix la situació de risc) 10

Molt possible (probabilitat 50%) 6

Possible (és difícil que passi però ja ha passat) 3

Poc possible (coincidència rara, encara que sabem que s’ha donat) 1

Remota (extremament rara; no ha passat fins ara) 0,5

Molt remota (coincidència pràcticament impossible; possibilitat) 0,2

Quasi impossible (virtualment impossible, s’acosta a situació impossible) 0,1

Font: J.C. Rubio, 2004
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Sobre el procediment
d’avaluació de riscos,
podeu consultar la secció
“Annexos”, així com la
web oficial de l’INSST, a la
secció “Referències”;
ambdues, al web del
crèdit.

Guia d’avaluació de riscos

Podeu consultar la Guia en el
següent enllaç:
tinyurl.com/wrv7ela.

Aplicant els valors obtinguts amb la taula 1.3, la taula 1.4 i la taula 1.5 es troba
la magnitud de risc (R) utilitzant el criteri de multiplicació dels tres factors, i es
poden ordenar les situacions en funció de la gravetat relativa del perill.

Aquestes situacions de risc, degudament ordenades segons la gravetat dels perills,
es converteixen en una llista de prioritats.

La taula 1.6 ens classifica les magnituds del risc i ens facilita criteris d’actuació.

Taula 1.6. Classificació i criteris d’actuació davant el risc

Magnitud del risc Classificació del risc Actuació davant el risc

Més gran de 400 Risc molt alt Aturada immediata

Entre 200 i 400 Risc alt Correcció immediata

Entre 70 i 200 Risc notable Correcció urgent

Entre 20 i 70 Risc possible No és emergència però el risc s’ha de corregir

Menys de 20 Risc acceptable Es pot obviar la correcció

Font: J.C. Rubio, 2004

El mètode Fine també té utilitat per calcular si el cost de l’acció correctora
proposada està justificat.

1.5.3 Guia d’avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses

Sobre la base dels criteris del mètode Fine, es va publicar la Guia d’avaluació
de riscos per a petites i mitjanes empreses, elaborada per la Direcció General de
Relacions Laborals, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
La primera edició es va publicar l’any 1996 i, avui dia, el Departament de Treball
disposa d’un apartat específic a la web de l’ICSSL Detecció i avaluació de riscos,
on actualitza els diferents apartats de la guia.

Aquesta Guia d’avaluació de riscos (que segueix el denominat mètode binari de
l’NTP 330 de l’INSST) i el mètode Fine són la base de molts dels mètodes utilitzats
per empreses dedicades a avaluar riscos. El procés que es concreta en aquests
mètodes es divideix en les següents fases:

1. Identificació dels riscos

2. Avaluació dels riscos

3. Avaluació específica dels riscos (ampliació del cas anterior en el supòsit que
l’avaluació exigeixi la realització de mesures ambientals de contaminants).

4. Planificació de les accions preventives necessàries per evitar, reduir o
controlar els riscos anteriorment avaluats.

5. Realitzar avaluacions addicionals o revisions quan es produeixin canvis
significatius en les condicions de treball o per la incorporació de treballadors
que hagin de rebre protecció especial.

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/publicacions/gestio_prevencio/manual_id_av_riscos_laborals/
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Són col·lectius objecte de
protecció especial...

... els que tenen sensibilitats
especials, disminucions físiques,

psíquiques o sensorials; dones
embarassades i que alleten i els

menors de divuit anys.

6. Arxiu i conservació de tots els registres generats en el procés (art. 23 de la
Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals).

En primer lloc, s’han d’identificar els riscos generals per a la seguretat i la salut
dels treballadors, relacionar els possibles llocs de treball de l’empresa amb els seus
possibles riscos d’accidents i/o malalties professionals, inclosos els que puguin
afectar determinats col·lectius que per llei són objecte de protecció especial.

També s’han de tenir en compte tots els riscos generals no relacionats directament
amb el lloc de treball concret, per exemple, llocs de pas o instal·lacions generals.

Per fer aquesta identificació general de riscos, es tenen en compte les següents
formes d’accidents i malalties professionals:

1. Caiguda de persones a diferent nivell

2. Caiguda de persones al mateix nivell

3. Caiguda d’objectes per esfondrament

4. Caiguda d’objectes per manipulació

5. Caiguda d’objectes despresos

6. Trepitjades sobre objectes

7. Cops contra objectes immòbils

8. Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina

9. Cops per objectes o eines

10. Projecció de fragments o partícules

11. Atrapades per objectes o entre objectes

12. Atrapades per bolcada de màquines

13. Sobreesforços

14. Exposició a temperatures extremes

15. Contactes tèrmics

16. Contactes elèctrics

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives

18. Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives

19. Exposició a radiacions

20. Explosions

21. Incendis

22. Causats per éssers vius
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Aquests codis que
identifiquen formes
d’accident i malalties
professionals, coincideixen
amb els utilitzats pel
Departament de Treball en
les seves estadístiques de
sinistralitat laboral.

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles o contra vehicles

24. Accidents de trànsit

25. Causes naturals (infart, embòlia...)

26. Altres

A continuació, es relacionen els tipus de malalties ocasionades pel treball que es
poden produir com a conseqüència de les condicions de treball existents, que són
les següents:

• Causades per agents químics.

• Causades per agents físics.

• Causades per agents biològics.

• Causades per altres circumstàncies.

Quan es classifica un accident es refereix al succés que ha tingut com a resultat
directe la lesió, és a dir, a la manera com l’objecte o la substància causant han
entrat en contacte amb l’accidentat.

La relació que s’estableix entre forma d’accident i situacions que l’han originat
queden resumides en la taula 1.7.

Taula 1.7. Accidents de treball i successos que han donat lloc a la lesió

Forma d’accident Situacions

Caiguda de persones a
diferent nivell.

Caigudes des d’alçades: edificis, bastides, arbres, màquines, vehicles...
Caigudes en profunditats: ponts, excavacions, obertures al terra...

Caiguda de persones al
mateix nivell.

Inclou caigudes en llocs de pas o superfícies de treball i caigudes sobre
objectes o contra objectes.

Caigudes d’objectes per
esfondrament.

Comprèn les caigudes d’edificis, murs, bastides, escales, piles de mercaderies, i
els enfonsaments de masses de terra, roques, allaus...

Caigudes d’objectes pe
manipulació.

Casos de caigudes d’eines, materials... sobre un treballador, sempre que
l’accidentat sigui la mateixa persona a la qual ha caigut l’objecte que estava
manejant.

Caigudes d’objectes
despresos.

Caigudes d’eines, materials... sobre un treballador sempre que aquest no els
estigués manipulant.

Trepitjades sobre objectes. Les lesions es produeixen com a conseqüència de trepitjades sobre objectes
tallants o punxants.

Cops contra objectes
immòbils.

El treballador és la part dinàmica, és qui es colpeja contra un objecte que no
estava en moviment.

Cops i contactes amb
elements mòbils de la
màquina.

El treballador pateix cops, talls, rascades..., ocasionats per elements mòbils de
màquines i instal·lacions. No s’inclouen les atrapades. Per exemple, tall amb
serra de disc.

Cops per objectes o eines. El treballador és lesionat per un objecte o eina que es mou per forces diferents
de la de gravetat. No s’inclouen els cops per caiguda d’objectes. Per exemple,
martellades, cops amb altres eines o objectes com pedres, fusta, ferros...

Projecció de fragments o
partícules.

Es tractarà de lesions degudes a la projecció sobre el treballador de partícules o
fragments procedents de màquines o eines.

Atrapades per objectes o
entre objectes.

Per elements de màquines, materials...
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Taula 1.7 (continuació)

Forma d’accident Situacions

Atrapades pe bolcada de
màquines.

Es tracta d’atrapades degudes a les bolcades de tractors, vehicles o altres
màquines, que deixen el treballador immobilitzat.

Sobreesforços. Accidents originats per manipulacions de càrregues o per moviments mal
realitzats.

Exposició a temperatures
extremes.

Accidents causats per alteracions fisiològiques en trobar-se els treballadors en
un ambient excessivament fred o calent.

Contactes tèrmics. Accidents deguts a les temperatures extremes que tenen els objectes que
entren en contacte amb qualsevol part del cos (líquids o sòlids). Si es dona al
mateix temps que l’exposició a temperatures extremes, aquest és el que preval.

Contactes elèctrics. S’utilitzarà en tots els accidents la causa dels quals sigui l’electricitat.

Inhalació o ingestió de
substàncies nocives.

Els causats pe l’estada en una atmosfera tòxica o pe la ingestió de productes
nocius. S’inclouran les asfíxies i ofegaments.

Contactes amb
substàncies càustiques i/o
corrosives.

Accidents per contactes amb substàncies i productes que donen lloc a lesions
externes.

Exposició a radiacions. S’inclouen tant les ionitzants com les no ionitzants.

Explosions. Accions que donen lloc a lesions causades per l’ona expansiva o els seus
efectes secundaris.

Incendis. Accidents produïts per efectes del foc o les seves conseqüències.

Causats per éssers vius. Els accidents causats directament per persones i animals: agressions,
mossegades, picades...

Atropellaments, cops i
xocs amb vehicles o
contra vehicles.

Comprèn atropellaments de persones per vehicles, també els accidents de
vehicles en què el treballador lesionat va sobre el vehicle o els vehicles. No
s’inclouen els accidents de trànsit.

Accidents de trànsit. Queden inclosos els accidents de trànsit ocorreguts dintre de l’horari laboral,
independentment que es tracti de la feina habitual o no.

Causes naturals. Accidents patits al centre de treball que no són conseqüència del mateix treball
sinó que es podrien haver donat fora del treball.

Altres. Qualsevol altra forma d’accident que no es pugui incloure en cap apartat
anterior.

Font: Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball de la Generalitat Catalunya

Una vegada s’han identificat els riscos per llocs de treball i s’ha especificat si es
tracta de treballadors especialment sensibles, es procedirà a emplenar l’imprès
d’avaluació de riscos.

Aquest imprès s’emplenarà per cada lloc de treball identificat i es concretarà el
nombre de treballadors exposats.

Es relacionaran tots els riscos identificats i per cada un dels riscos detectats se’n
valorarà la probabilitat, la severitat i el valor del risc que se li assigna:

• Probabilitat. Quan es tracti de riscos que no es puguin mesurar, s’utilitza-
ran els codis baixa, mitjana o alta. Aquesta variable té en compte la proba-
bilitat més gran o més petita que hi concorrin unes o altres circumstàncies
perquè el risc es materialitzi.

• Severitat. S’utilitzarà també per als riscos que no es poden mesurar, i per
tant s’haurà d’estimar la probable severitat de les conseqüències (danys per a
la salut) en cas de materialització del risc i classificar-la també com a baixa,
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Sobre els documents del
Departament de Treball
de l’ICSSL, podeu
consultar la secció
“Adreces d’interès” a les
“Referències” del web del
crèdit.

mitjana o alta. En la taula 1.8 us presentem un exemple de com es detallen
algunes lesions i danys que es poden considerar.

Taula 1.8. Exemples de tipus de lesions i danys segons grau de severitat

Severitat baixa o lleugerament
danyós

Severitat mitjana o danyós Severitat alta o Molt danyós

Conseqüències: lesions i danys Talls i cops petits
Irritacions dels ulls per la pols
Mal de cap
Desconforts...

Talls
Cremades
Commocions
Fractures menors
Dermatitis
Sordesa
Trastorns musculoesquelètics...

Amputacions
Fractures greus
Intoxicacions
Lesions múltiples
Càncer i altres malalties cròniques

• Valoració del risc. En aquells riscos en què no es puguin realitzar
mesuraments, s’estimaran en funció de la seva probabilitat i la severitat
previsibles, d’acord amb les combinacions de la taula 1.9.

Taula 1.9. Valoració dels riscos segons la seva severitat i probabilitat estimada

Probabilitat baixa Probabilitat mitjana Probabilitat alta

Severitat baixa Molt lleu o trivial Lleu o tolerable Moderat

Severitat mitjana Lleu o tolerable Moderat Greu o important

Severitat alta Moderat Greu o important Molt greu o intolerable

• Prioritat. En funció de la valoració del risc assignada, s’estimarà una prio-
ritat d’execució que podrà prendre els valors d’alta, mitjana-alta, mitjana o
baixa, segons les correspondències de la taula 1.10.

Taula 1.10. Relació de valoració del risc amb prioritat de l’actuació

Valoració del risc Prioritat de l’actuació Temporització de l’actuació

Molt lleu o trivial Baixa És convenient corregir les causes que originen el risc.

Lleu o tolerable Mitjana Hauran de corregir-se les causes que originen el risc perquè aquest no pugi a moderat.
Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar les mesures de control.

Moderat Mitjana-alta Hauran de corregir-se a curt termini les causes que originen el risc. Quan el risc està
associat a conseqüències extremament danyoses caldrà una acció concreta i control
periòdic per assegurar l’eficàcia de l’acció realitzada.

Greu o important Alta Hauran de corregir-se immediatament les causes que originen el risc i no continuar
amb la tasca fins que no s’hagi reduït el risc.

Molt greu o intolerable Molt alta L’activitat haurà de suspendre’s fins que no es corregeixin les causes que originen el
risc. Si no és possible reduir el risc cal prohibir la tasca o treball concret.

També davant d’una situació de valoracions greus cal preveure l’adopció de
mesures en un termini d’execució el més breu possible.

El nou manual, tal com s’indica en la seva presentació, s’inscriu en un nou
enfocament de les polítiques de seguretat i salut laboral per afavorir la integració
de la prevenció.
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Simplificació documental

Podeu consultar la guia
orientativa de simplificació

documental, de l’INSST, en el
següent enllaç:

tinyurl.com/wly3qvs.

1.5.4 Guia tècnica de simplificació documental de l’INSST

Un dels problemes a què s’enfronten moltes empreses és la gran quantitat de
documentació que se’ls demana en la fase prèvia a l’inici dels seus treballs. Per
a moltes empreses, a vegades, la gestió de la PRL, i concretament la coordinació
d’activitats empresarials, esdevé simplement una feixuga muntanya de papers per
fer un compliment formal; és a dir, centrat en l’observació literal de la llei (per
complir amb la Inspecció de Treball i sobretot promoguda per la por de la sanció),
però sense preveure altres aspectes com l’anàlisi i l’estudi de les interaccions dels
riscos de les activitats concurrents.

A fi d’optimitzar recursos, facilitar la gestió documental i evitar la cultura del
paper, l’INSST té publicada una guia orientativa de simplificació documental.
Aquesta guia conté orientacions per a l’elaboració d’aquest document únic que
ha de contenir els tres documents preceptius:

• el pla de prevenció de riscos laborals,

• l’avaluació de riscos laborals, i

• la planificació de l’activitat preventiva.

Sempre que no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i
salut dels treballadors, les empreses, en funció del nombre de treballadors i la
nul·la perillositat de les activitats realitzades, poden portar a terme de manera
simplificada tant el pla de prevenció de riscos com l’avaluació de riscos, i també
la planificació de l’activitat preventiva. D’aquesta manera, les empreses de fins
a 50 treballadors -que no desenvolupin activitats de les considerades de risc
(Annex I RSP)- poden reflectir en un únic document els tres documents esmentats
anteriorment.

Aquest únic document de simplificació, tot i de ser d’extensió reduïda i de fàcil
comprensió, haurà d’estar adaptat a l’activitat i grandària de l’empresa i establirà
les mesures operatives pertinents per realitzar la integració de la prevenció en
l’activitat de l’empresa, els llocs de treball amb risc i les mesures concretes per
evitar-los o reduir-los, jerarquitzades en funció del nivell de riscos, així com el
termini per a la seva execució.

Guia tècnica de simplificació
documental

1.6 Exemples d’avaluació de riscos

Disposar de l’índex d’una avaluació inicial de riscos real, serveix per visualitzar
els diferents apartats de què pot constar una avaluació inicial i com s’aplica un
mètode concret d’avaluació. S’han transcrit parcialment o en la seva totalitat
aquells apartats que poden ser més representatius de l’avaluació.

https://www.insst.es/documents/94886/96076/Guia+Simplificacion+Documental/8a94430e-7fd5-4ee4-9928-174a45255eb4
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L’exemple d’informe que presentem és el que va realitzar una empresa del sector
de la construcció el setembre del 2014 que tenia contractada tota l’activitat
preventiva a un servei de prevenció aliè (SPA).

Observem, en primer lloc, l’índex d’aquesta avaluació:

Índex de l’avaluació de riscos realitzada a l’empresa XXX, SL

1. Justificació.

2. Legislació en matèria de prevenció de riscos laborals.

3. L’avaluació de riscos a les empreses del sector de la construcció. Fitxes de
seguretat.

4. Identificació de l’empresa.

5. Objectius.

6. Avaluació inicial de riscos: Procediments.

7. Resultats de l’actuació.

8. Recomanacions.

9. Documentació de què s’ha de disposar i que s’ha de conservar.

Annexos

• Annex I

– Relació de treballadors per lloc de treball.

– Legislació sobre treballadors especialment sensibles, dones embaras-
sades i menors.

– Legislació sobre consulta, participació i representació dels treballa-
dors.

• Annex II

– RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres en construcció; amb les
modificacions posteriors del RD 2177/2004 i del RD 604/2006

• Annex III

– Procediment del SPA per elaborar els informes d’avaluació inicial de
riscos.

– Mètode d’avaluació de riscos.

– Equips de protecció individual (EPI).

– Treball amb pantalles de visualització de dades (PVD).

– Sinistralitat.

– Manual d’autoprotecció (mesures d’emergència).
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• Annex IV

– Relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars, maquinària i eines, referi-
da al treball realitzat a l’obra.

• Annex V

– Fitxes de seguretat: descripció del seu contingut.

– Fitxes de seguretat seleccionades.

1.6.1 Índex de l’avaluació de riscos

En l’apartat 2 de l’índex, que es transcriu en la seva totalitat, es remarca la
importància de les referències a les normatives que es poden aplicar en aquesta
avaluació inicial.

2. Legislació en matèria de prevenció de riscos laborals

La legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals es troba en diferents textos:

1. La Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: relació d’articles.

2. RD 39/1997, del Reglament dels serveis de prevenció: relació d’articles.

3. Altres disposicions relacionades amb l’avaluació de riscos i que són també d’aplicació, a tall
d’exemple:

• RD 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs
de treball.

• RD 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al
treball amb equips que inclouen pantalles de visualització de dades, PVD. En l’annex
III d’aquest informe es facilita informació sobre aquesta matèria.

• RD 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives
a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual o EPI. En l’annex III
d’aquest informe es facilita informació en aquesta matèria.

• RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i de salut a
les obres de construcció amb les modificacions posteriors del RD 2177/2004 i del RD
604/2006.

Fixeu-vos que el RD 1627/1997 ja ha estat modificat pel RD 2177/2004 i
pel RD 604/2006. El tècnic de prevenció de riscos que elabora l’informe
d’avaluació ha de ser conscient de la necessitat de tenir ben actualitzades
les referències normatives que s’han d’aplicar.

L’apartat 3 de l’índex ens remarca alguna de les característiques d’aquest sector i
alhora introdueix el concepte de fitxes de seguretat, justificant en quines situacions
s’han d’utilitzar.
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Les fitxes de seguretat

També hi ha obres que, tot i no
complir cap dels requisits
al·ludits (a vegades anomenades
obres menors), no tenen pla de
seguretat i salut en el treball. Per
suplir aquesta absència s’han
elaborat unes fitxes de seguretat
amb la finalitat de conformar la
documentació sobre prevenció
dels riscos derivats del treball a
peu d’obra, amb la seva
avaluació i les mesures de
prevenció i protecció que s’han
d’adoptar.

3. L’avaluació de riscos a les empreses del sector de la construcció. Les fitxes de
seguretat

L’activitat preventiva a l’empresa s’inicia amb la identificació i avaluació de riscos per a la
seguretat i salut dels treballadors als centres de treball on es realitza l’activitat. Això vol
dir que cada centre de treball ha de disposar de la documentació en prevenció de riscos
laborals per al control dels riscos dels treballadors que hi operen. Pel que fa a les empreses
del sector de la construcció, cal diferenciar:

1. Personal que treballa dins les dependències de l’empresa, és a dir, en centres de treball fixos
(oficines i despatxos, magatzems, tallers...).

2. El personal que treballa a peu d’obra, és a dir, que es desplaça a centres de treball no fixos
i canviants on es realitza l’activitat pròpiament constructiva. En aquest cas, existeix una
legislació específica, el RD 1627/1997, entre d’altres.

En l’apartat 4 de l’índex es faciliten les dades de l’empresa i s’identifiquen totes les
dependències i llocs de treball que hi ha, a més s’adjunta un apartat d’informació
addicional on s’inclou informació de com s’ha realitzat la consulta i participació
dels treballador, EPI i dades sobre sinistralitat.

4. Identificació de l’empresa

4.1. Dades generals de l’empresa 4.2. Dependències 4.3. Llocs de treball 4.4. Informació
addicional

• Consulta i participació dels treballadors

• EPI

• Sinistralitat

En l’apartat 5 de l’índex es defineixen els objectius de l’informe d’avaluació i
alhora es concreten quines actuacions depenen del SPA i quines actuacions ha de
realitzar la mateixa empresa. Hem optat per transcriure literalment tot l’apartat.

5. Objectius

Aquest informe té com a objectiu aconseguir el compliment de les disposicions que li són
d’aplicació sobre la base de les actuals condicions de l’empresa XXX. A l’hora de concretar
les actuacions per aconseguir-los cal diferenciar:

• Actuacions del SPA

– Dur a terme l’avaluació de riscos.

– Facilitar la documentació relacionada amb l’avaluació de riscos.

– Proporcionar informació al departament mèdic i al departament de formació del mateix
SPA sobre el resultat de l’avaluació de riscos.

• Activitat i actuacions que ha de realitzar l’empresa XXX

– Reunir-se amb els treballadors per informar-los del resultat de l’avaluació de riscos, i
realitzar la consulta i participació que s’estableix en la normativa.

– En les obres sense pla de seguretat i salut en el treball, dur a terme les mesures de
prevenció i protecció.

– Pel que fa als EPI, disposar del rebut que n’acrediti el lliurament.

– Elaborar la relació d’accidents de treball i disposar de la documentació corresponent
als comunitats d’alta i baixa mèdica, notificació a l’autoritat laboral i els informes
d’investigació.
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• També són objectius d’aquest informe

– Informar sobre la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

– Contribuir a la reducció de la sinistralitat laboral.

– Facilitar la gestió de la prevenció de riscos laborals.

En l’apartat 6 de l’índex es defineix el procediment d’avaluació de riscos. I ens
remet a l’annex III, que s’ha transcrit literalment, per tal que es pugui observar la
metodologia aplicada per realitzar l’avaluació de l’empresa.

6. Avaluació inicial de riscos. Procediment

La visita realitzada permet:

• Definir els llocs de treball.

• Emplenar la relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars, maquinària i eines, referida al treball
a peu d’obra.

• En l’annex III s’exposa el procediment seguit pel SPA per elaborar els informes d’avaluació
inicial de riscos. També s’hi mostra el mètode adoptat pel SPA per valorar els riscos.

L’apartat 7 de l’índex bàsicament ens remet als diferents annexos on consta
informació més detallada i recorda a l’empresa la documentació que ha de
conservar de manera obligatòria.

7. Resultats de l’actuació

En els annexos d’aquest informe es mostren els resultats de l’actuació realitzada,
concretament:

• En els annexos I, II i III s’adjunta la relació actualitzada de treballadors per lloc de treball i es
facilita informació diversa en matèria de prevenció de riscos.

• En l’annex IV, s’adjunta la relació de tasques, llocs, mitjans auxiliars i maquinària i eines
referida al treball que habitualment es realitza a l’obra.

• En l’annex V, s’adjunten les fitxes de seguretat que contenen l’avaluació de riscos per a la
seguretat i salut dels treballadors desplaçats a les obres sense pla de seguretat i salut en el
treball.

Documentació de què s’ha de disposar i que s’ha de conservar:

• L’informe de l’avaluació inicial de riscos.

• El pla de seguretat i salut en el treball de les obres.

• Els rebuts de lliurament als treballadors de l’obra, a les empreses subcontractades i als
treballadors autònoms de la informació continguda en el pla de seguretat i salut en el treball
relacionada amb el treball que han de realitzar. En les obres sense pla, es farà el mateix amb
les fitxes de seguretat.

• Els rebuts de lliurament/recepció dels EPI.

• Els comunicats d’obertura de centre de treball corresponent a cada obra.

• Els certificats d’assistència dels treballadors a les activitats de formació.

• Els resultats dels controls de l’estat de salut dels treballadors.
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1.6.2 Annexos de l’informe d’avaluació de riscos

L’annex III de l’índex fa referència a l’apartat 6 de l’índex. Aquí en tenim una
transcripció literal.

Annex III

Procediment d’avaluació de riscos adoptat pel SPA

S’utilitza la classificació de riscos donada per l’OIT (Organització Internacional del Treball)
i les recomanacions de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Quant al criteri
de valoració, es pren com a referència principal les Directrices para la evaluación de riesgos
en el lugar de trabajo de la Comissió Europea, editada per l’Oficina de Publicacions Oficials
de les Comunitats Europees.

El mètode consisteix en el següent:

• Dividir l’empresa en seccions.

• Per a cada secció, definir els diferents llocs de treball i els treballadors adscrits a cadascun
d’ells.

• Per a cada lloc de treball, els riscos identificats s’avaluen d’acord amb els següents
paràmetres:

– Font del risc.

– Tipus de risc.

– Gravetat estimada.

– Probabilitat estimada de materialització del risc.

– Valoració del risc.

– Condició anòmala observada breument descrita.

– Mesura correctora proposada breument descrita.

Els tipus de riscos que s’utilitzen en aquesta avaluació i la seva codificació
corresponent es mostren en la taula 1.11.

Taula 1.11. Codis dels diferents tipus de riscos

Codi Tipus de risc

Seguretat

010 Caiguda de persones a diferent nivell.

020 Caiguda de persones al mateix nivell.

030 Caiguda d’objectes o elements per esfondrament (emmagatzematge).

040 Caiguda d’objectes o elements per manipulació.

050 Caiguda d’objectes o elements despresos.

060 Trepitjada sobre objectes o elements.

0770 Cop contra objectes o elements immòbils.

080 Ser colpejat per objectes o elements mòbils.

090 Tall i cop per objectes o eines.

100 Projecció de fragments o partícules.

110 Atrapada per objectes o elements o entre objectes o elements.
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Taula 1.11 (continuació)

Codi Tipus de risc

120 Atrapades per bolcada de màquines o vehicles.

130 Sobreesforç.

150 Contacte tèrmic (cremades).

161 Contacte elèctric directe amb elements o components actius de la instal·lació.

162 Contacte elèctric indirecte per fallida d’aïllaments en elements no actius.

180 Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.

200 Explosió (física o química).

211 Inici d’un foc.

212 Facilitar la propagació del foc/incendi.

213 Dificultat d’evacuació en cas d’emergència.

220 Accident causat per éssers vius.

230 Atropellaments, xocs i cops amb vehicles o contra vehicles.

231 Il·luminació d’emergència inexistent, insuficient o inadequada.

240 Il·luminació insuficient i inadequada.

250 Cremada per fricció.

310 Exposició a pols i contaminants químics (inhalació).

Higiene

320 Exposició a contaminants biològics.

330 Exposició a soroll.

340 Exposició a vibracions.

350 Exposició a temperatures extremes.

360 Exposició a radiacions ionitzants (soldadura elèctrica...).

370 Exposició a radiacions no ionitzants (soldadura autògena...).

380 Exposició a radiació solar.

Ergonomia i psicosociologia aplicada

410 Fatiga física per postura forçada.

420 Fatiga física per desplaçament.

430 Moviments repetitius.

440 Fatiga física per treballar amb càrregues.

450 Fatiga física per recepció d’informació.

451 Fatiga visual (brillantors, contrastos).

460 Fatiga mental per tractament de la informació.

510 Insatisfacció per poc contingut treball.

530 Insatisfacció per rol del treball.

540 Insatisfacció per poca autonomia.

En aquest cas el SPA utilitza la valoració de riscos que es mostra en la taula 1.12.
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Taula 1.12. Valoració de riscos

Gravetat
del risc

Probabilitat 1 Probabilitat 2 Probabilitat 3 Probabilitat 4

Conseqüències Improbable
És rar i no se sap que
hagi succeït enlloc.

Possible
No és corrent però ja ha
succeït. S’accepta

Probable
A més de no resultar

estrany, el que pot
estranyar és que no

hagi succeït més
vegades

Inevitable
És el resultat més
probable i segur que
succeirà

1 Incident
Sense lesions ni danys
materials importants

Irrellevant Irrellevant Molt baixa Molt baixa

2 Sense lesions
Amb danys materials

Irrellevant Molt baixa Baixa Mitjana

3 Lesió lleu
Contusions, erosions,
talls superficials,
irritacions

Molt baixa Baixa Mitjana Alta

4 Lesió greu
Laceracions, cremades,
commocions, fractures
menors, sordesa,
dermatitis, asma

Molt baixa Mitjana Alta Molt alta

5 Lesió molt greu o
mortal
Amputacions,
intoxicacions, càncer

Baixa Alta Molt alta Extremadament alta

Les prioritats i els terminis es mostren en la taula 1.13.

Taula 1.13. Prioritats i terminis per a la realització de les mesures correctores proposades

Irrellevant És admissible ometre les mesures correctores proposades.

Molt baixa És convenient corregir les causes que originen el risc.

Baixa Corregir a mitjà termini les causes que originen el risc.

Mitjana Corregir a curt termini les causes que originen el risc.

Alta Corregir amb urgència les causes que originen el risc.

Molt alta Corregir immediatament les causes que originen els risc.

Extremadament
alta

Eliminar o suspendre l’activitat fins que no es corregeixin les causes que l’originen.

En l’annex V de l’informe original s’adjunten fitxes de seguretat agrupades per
tasques realitzades habitualment, llocs on es realitzen les tasques, mitjans auxiliars
utilitzats ordinàriament i maquinària i eines emprades habitualment.

Totes les fitxes de seguretat presenten la mateixa estructura, és a dir: riscos
considerats, resultat de la seva avaluació, mesures de prevenció i protecció a
adoptar.
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Exemple del bloc de fitxes de seguretat de maquinària i eines emprades
habitualment

Pala carregadora

1) Definició. Són pales muntades sobre el tractor amb erugues o pneumàtics on
el moviment d’elevació s’aconsegueix mitjançant dos braços laterals articulats i
aptes per a diversos treballs, però especialment per al moviment de terres.

2) Avaluació de riscos. Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia
d’avaluació de riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
basada en el mètode Marí.

El presentem en la taula 1.14, on no s’han indicat exhaustivament les proteccions
col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat.

Taula 1.14. Avaluació de riscos

Codi Riscos Gravetat Probabilitat Valoració
risc

Proteccions
col·lectives

EPI

010 Caiguda persones a diferent nivell
(en baixar de la màquina)

Greu Possible Mitjana Calçat i casc

090 Talls i cops per objectes o eines Lleu Possible Baixa Calçat, casc I guants

100 Projecció de fragments o
partícules

Greu Probable Alta Cabina Ulleres

110 Atrapada per objectes o elements
o entre objectes o elements

Greu Possible Mitjana Calçat, casc I guants

120 Atrapada per bolcada de màquines
o vehicles

Molt greu Probable Molta alta Botzina, cabina, tanca i
topalls

Calçat i casc

220 Accidents causats per éssers vius Lleu Possible Baixa Cabina Calçat, guants i roba
treball

230 Atropellament, cops i xocs amb
vehicles o contra vehicles

Molt greu Possible Alta Botzina, tanca I topalls Calçat i armilla

310 Exposició a pols i contaminants
químics (inhalació)

Greu Inevitable Molta alt Cabina Mascareta

330 Exposició a sorolls Greu Inevitable Molta alta Cabina Protectors auditius

340 Exposició a vibracions Greu Probable Alta Faixa

370 Exposició a radiacions no
ionitzants (radiació solar)

Greu Inevitable Molta alta Cabina Roba de treball

3) Proteccions col·lectives:

• Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària
utilitzada en l’execució de moviments de terres.

• Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés en marges
d’excavació.

• Tanques metàl·liques.

4) Equips de protecció individual (EPI):
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• Casc de seguretat

• Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà)

• Calçat de seguretat

• Protecció auditiva

• Ulleres antiprojeccions

• Faixa dorsolumbar

• Equip filtrant de partícules (mascareta)

• Armilla retroreflectant

5) Mesures preventives:

• Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessàries per
utilitzar la maquinària de manera segura.

• El personal que condueixi camions o maquinària serà especialista i estarà
en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.

• Tots els vehicles es revisaran periòdicament, i les revisions quedaran
reflectides en el llibre de manteniment.

• En totes les pales carregadores hi haurà una farmaciola de primers auxilis i
un extintor revisat i al dia.

• Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la cullera aixecada i sense
recolzar-la a terra.

• Està prohibit descansar sota la màquina.

• Està prohibit transportar persones fora de la cabina.

• Quan la màquina finalitzi el treball la bateria quedarà desconnectada, la
cullera recolzada a terra i la clau de contacte fora.

• No es permetrà fumar quan es carregui combustible o es comprovi el
carburant.

• Es reduirà la formació de pols mitjançant el rec de les superfícies de pas.

• El pes del material carregat a la cullera no excedirà del límit màxim de pes,
considerat com a segur per al vehicle.

• El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena en pendents es
realitzarà amb aquesta arran de terra.

• Excepte en emergències, no s’utilitzarà la cullera per frenar.

• En terrenys fangosos s’utilitzaran cadenes acoblades als pneumàtics per
evitar les frenades brusques.
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Eines interactives

Podeu consultar l’eina
Prevención10 en el següent

enllaç: tinyurl.com/uoosw8s. Per
la seva banda, OiRA es troba

principalment en llengua anglesa.
Les eines OiRA desenvolupades
o adaptades per la Generalitat de

Catalunya estan disponibles en
català i castellà, i les podeu

consultar a:
tinyurl.com/ve5yun6.

• El pendent màxim que superarà el tren d’erugues és del 50%, 20% en
terrenys humits i 30% en terrenys secs amb tren sobre pneumàtics. Malgrat
això, se seguiran sempre les indicacions del fabricant, ja que poden variar
segons la màquina.

• Si és necessari realitzar operacions de càrrega amb la cullera, es col·locaran
topalls per evitar caigudes imprevistes.

Heu de tenir ben present que no hi ha regles fixes per realitzar les
avaluacions, i que dependrà de les característiques de l’empresa que heu
d’avaluar i de les normatives específiques que puguin afectar l’activitat de
l’empresa.

1.7 Avaluació de riscos interactiva en línia per a les petites i mitjanes
empreses i autònoms

Els organismes i les administracions públics (OSHA, INSST, ICSSL) són cons-
cients de la necessitat de dotar de recursos específics per ajudar les pimes a dur
a terme la gestió de la PRL en les seves organitzacions. Per això han creat eines
interactives d’avaluació de riscos com PREVEN10, Prevención10 o OiRA.

1.7.1 OiRA project

Es tracta d’un projecte europeu liderat per l’Agència Europea per a la Seguretat
i la Salut en el Treball en el qual diversos organismes de PRL de tot el continent
(agents socials i administracions públiques), entre ells l’ICSSL, col·laboren elabo-
rant i compartint eines d’avaluació de riscos, en forma d’aplicació web gratuita,
de diferents sectors o activitats.

Logotip d’OiRA, el projecte en línea
per a l’avaluació de riscos.

El propòsit de l’eina OiRA és ajudar a superar les dificultats que sovint es
presenten a les microempreses i a les petites empreses pel fet de no tenir els
recursos necessaris o els coneixements especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball per fer una adequada avaluació de riscos i que els permetin que
els seus llocs de treball siguin saludables.

OiRA són les sigles d’Online Interactive Risk Assessment, que vol
dir ‘avaluació de riscos interactiva en línia’. OiRA vol ajudar les
microempreses i les petites empreses a instaurar un procés d’avaluació de
riscos pas a pas, des de la identificació i l’avaluació dels riscos del lloc de
treball i la presa de decisions sobre les mesures de prevenció i l’execució
d’aquestes fins a l’elaboració del pla d’acció i el seu seguiment.

https://www.prevencion10.es/p10_front/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_treball/eines_avaluacio/oira/
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L’avaluació de riscos que ofereix la plataforma consisteix en un examen sistemàtic
de tots els aspectes del treball per determinar:

• què pot causar danys o lesions,

• si els perills poden eliminar-se i, en cas contrari,

• quines mesures preventives o de protecció s’han d’adoptar per controlar-los.

És fruit de l’aplicació de la Directiva marc 89/391/CEE, el document legislatiu
europeu més important en matèria d’avaluació de riscos. Aquesta Directiva s’ha
transposat a la legislació nacional mitjançant la Llei 31/1995, de prevenció de
riscos laborals.

Les directives són dictades pel Consell de la UE (que és el principal centre
legislatiu i de presa de decisions). Amb una directiva s’intenta anar eliminant
de mica en mica les contradiccions entre el dret comunitari europeu i el dret
nacional, amb la idea final d’aproximar totes les legislacions, si bé respectant
les peculiaritats de cada estat membre.
Les directives obliguen els estats membres quant a l’objectiu al qual han
d’arribar, però permeten a cada estat triar la forma i els mitjans.

El procés d’avaluació consta de quatre etapes principals (vegeu la figura 1.6):

Figura 1.6. Fases de l’avaluació de riscos amb OiRA
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1. PreparacióNegreta: aquesta etapa dona una visió general de l’avaluació
que realitzarà i li permet adaptar-la a la naturalesa específica de l’empresa
en qüestió.

2. Identificació: segons els sector de l’activitat, la plataforma mostra una sèrie
de perills potencials i problemes relacionats amb la seguretat i la salut del
lloc de treball. En respondre afirmativament o negativament a les preguntes
proposades, el sistema selecciona o exclou aquests perills o problemes.

3. Avaluació: en aquesta etapa es determina el nivell de risc associat a cada
un dels punts tractats en l’etapa anterior.

4. Pla d’acció: en la quarta etapa de l’avaluació s’han de decidir les mesures
que cal adoptar per abordar els riscos identificats anteriorment, així com
els recursos necessaris. Basant-se en aquesta informació, l’eina elabora
automàticament un informe.

Utilitzar les eines d’OiRA permet obtenir diversos documents que poden utilitzar-
se per facilitar informació a persones o entitats i també com a mitjà de prova davant
de les administracions públiques:

• Un document amb els resultats de l’avaluació de riscos, que pot
descarregar-se, modificar-se i imprimir-se. Aquest document permet valorar
si s’han aplicat les mesures necessàries i per a qualsevol revisió, en cas que
variïn les circumstàncies.

• Un pla d’acció (que també pot descarregar-se, modificar-se i imprimir-
se) centrat en les mesures preventives que s’han d’adoptar, l’assignació de
persones a tasques, els temps...

• Una visió general de tots els riscos. Aquest document permet valorar si
s’han abordat correctament els riscos identificats i les mesures adoptades.

• Un resum de les mesures de prevenció i protecció que s’han d’aplicar.
Aquest document permet supervisar les mesures que s’han d’adoptar en els
quatre mesos següents.

OiRA proporciona eines específiques per a diferents sectors i activitats empre-
sarials. Actualment, en castellà i català trobem els següents sectors d’activitat:
perruqueries, seguretat privada, autoescoles, representacions en viu a escenaris i
adoberies.

Cal estar atents a les novetats de la pàgina OiRA, perquè facilita ajuda i suport
tècnic a les empreses per dur a terme la seva obligació de garantir llocs de
treball saludables. Per exemple, actualment, a causa de la pandèmia causada
per la COVID-19, ja incorpora eines i recursos específics relacionats amb ell
per respondre millor a les necessitats dels diferents oficis i sectors professionals.
Posant èmfasi en els escenaris laborals on la distribució de productes i el treball
en les dependències d’un client (particular o empresa), són situacions laborals
quotidianes per a moltes petites i mitjanes empreses.
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L’apartat “La prevenció de
riscos laborals en el marc
de la pandèmia per
COVID-19” de la unitat
“Elements bàsics de la
prevenció” tracta de forma
extensa els plans de
contingència que han
d’elaborar les empreses.

OiRA per a COVID-19

• Eina OiRA en relació amb la COVID-19: tinyurl.com/yrd88wv6.

• Eines nacionals implementades en relació amb la COVID-19: tinyurl.com/55wscenc.

• Recursos COVID-19 per als llocs de treball: tinyurl.com/2yzwtjye.

En el moment actual d’emergència sanitària ocasionada pel risc comunitari que
suposa la pandèmia provocada per la COVID-19 (SARS-Cov-2), l’avaluació de
riscos és l’eina fonamental per poder redactar un pla de contingència adequat a les
empreses. L’avaluació de riscos ha de permetre identificar un conjunt de mesures
i accions bàsiques concretes de resposta, que s’haurien de prendre per afrontar de
forma adequada i efectiva possibles incidents, accidents i estats d’emergències que
poguessin tenir lloc tant dins de les instal·lacions de l’empresa com fora d’elles
(en desplaçaments o en altres instal·lacions dels clients).

1.7.2 Prevención10

En la mateixa línia de simplificació, hi ha disponible un servei d’assessora-
ment públic gratuït del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
www.prevencion10.es. Es tracta d’un portal dissenyat per ajudar els autònoms i els
empresaris amb negocis de menys de 25 treballadors a dur a terme la prevenció de
riscos laborals (vegeu la figura 1.7). Aquest portal d’assessorament en prevenció
de riscos laborals permet:

• Gestionar els riscos laborals, de forma senzilla, a les empreses de fins a 25
treballadors.

• Facilitar el compliment en matèria de coordinació d’activitats empresarials
als treballadors autònoms.

Figura 1.7. Prevención10

L’empresari, mitjançant la plataforma Prevención10, pot optar per portar a terme
la prevenció de riscos laborals de forma lliure o tutelada:

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/covid-19/covid-19/++session++1267002/@@start?initial_view=1&new_session=1
https://oiraproject.eu/en/oira-tools?text=covid&op=Search&sort=date
https://osha.europa.eu/es/themes/covid-19-resources-workplace
https://www.prevencion10.es/p10_front/
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En la unitat “Prevenció
integrada a l’empresa”

trobareu àmpliament
desenvolupat el tema de
la coordinació d’activitats

empresarials (CAE).

• L’opció lliure posa a disposició dels usuaris els formularis del model sim-
plificat d’avaluació, unes recomanacions per poder gestionar la prevenció i
una guia per emplenar els formularis i dur a terme les mesures preventives
necessàries.

• L’opció tutelada passa per la utilització de l’eina Evalua-T. Per emprar
aquesta eina és imprescindible disposar de DNI electrònic o de certificat
digital. Introdueix en la gestió diària del negoci el pla de prevenció de riscos
mitjançant un procés de quatre passes:

1. registre,

2. avaluació,

3. planificació i

4. seguiment.

A més, aquesta plataforma incorpora l’eina Autopreven-t, destinada a facilitar
als treballadors autònoms sense treballadors al seu càrrec l’assessorament tècnic
necessari per complir els seus deures de coordinació d’activitats empresarials
(CAE).

La plataforma Prevención10 proporciona també altres eines interactives de l’àmbit
de la PRL, com per exemple Instruye-t, que facilita una formació en matèria
de prevenció de riscos laborals adaptada a les característiques del col·lectiu
d’autònoms.

Permet l’accés com a convidat sense haver-se de registrar i presenta un seguit
de vint-i-dos vídeotutorials organitzats per sectors professionals que ajuden les
persones a valorar els riscos de les seves activitats (vegeu la figura 1.8).

Figura 1.8. Videotutorials interactius per sectors professionals



Gestió de la prevenció 57 Metodologies i control de la prevenció

Podeu consultar les sigles
que surten en el contingut,
en el “Glossari” del mòdul.

2. Planificació de la prevenció

La planificació, en general, és un procés continu que incideix sobre un mateix
objecte d’intervenció des de diferents nivells d’anàlisi. Es pot imaginar com una
espiral que va avançant gràcies als elements que en formen part. En planificar
es marquen una sèrie de fites i objectius a llarg termini que cal anar concretant
—a mitjà i a curt termini— a mesura que descendeix en l’espiral, fins a arribar a
activitats específiques per tal d’assolir aquests objectius (vegeu la figura 4.1).

Figura 2.1. La planificació com a procés continu cap a un objectiu

Així, sempre podem diferenciar uns nivells i tipus de planificació segons els
terminis (llarg, mitjà i curt) marcats i el seu grau de concreció (fites, estratègies,
objectius generals, objectius específics i activitats acordades).

La planificació, com a sistema de gestió i presa de decisions racional sobre
com assignar recursos per aconseguir objectius múltiples a través de mitjans
adients, forma part dels mecanismes de funcionament de qualsevol organització
empresarial. Alhora, la planificació és la forma de mirar cap al futur per procurar
concretar la realitat empresarial que es vol tenir.

Per tant, en l’àmbit que ens ocupa de gestió i control de la prevenció de riscos
laborals, la planificació és:

• Un mitjà per assolir una transformació consistent en una vertadera integra-
ció de la PRL en l’empresa.

• Una sistematització i formalització del procés per tal d’obtenir els resultats
esperats d’eliminació o reducció de riscos laborals i millora de les condici-
ons de treball dels llocs de treball de l’organització.

• Una presa de decisions racional i transparent sobre quines accions es duen
a terme, amb quins responsables, quins costos, quins terminis...



Gestió de la prevenció 58 Metodologies i control de la prevenció

Organització

L’organització és un procés de
descripció i agrupació del treball,

de definició i delegació de
funcions i autoritat i

d’establiment de relacions, amb
la finalitat de mantenir una línia

de treball uniforme i
cohesionada per arribar a

aconseguir una bona gestió.

Disposeu d’un resum de
les modalitats

d’organització preventiva
dins de la secció

“Annexos”, tot i que ja s’ha
treballat extensament en

la unitat “Prevenció
integrada a l’empresa”,

d’aquest mateix crèdit.

• Un exercici de revisió i un reajustament entre mitjans disponibles i objectius,
així com de resultats aconseguits amb ella i una constant actualització.

Qualsevol procés de planificació, amb independència dels seus terminis d’exe-
cució, hauria de tenir els següents elements: la situació inicial que es desitja
modificar, les accions o proposta de millora a realitzar, les persones implicades, els
recursos disponibles (humans, materials, tècnics, econòmics...), la comprovació i
el seguiment per identificar les desviacions que hagin pogut sorgir i fer reajusta-
ments necessaris durant l’execució o bé al final d’aquesta.

Respecte a la planificació de la prevenció, es poden distingir, d’una banda, la
planificació preventiva general de l’empresa i, de l’altra, les planificacions de
les activitats preventives concretes determinades pels resultats dels informes
d’avaluació de riscos realitzats a l’empresa.

La planificació preventiva general de l’empresa queda documentada en l’ela-
boració d’un pla de prevenció de riscos laborals, incloent-hi una programació
anual de revisió d’aquest. Aquesta planificació és una activitat crítica per poder
implementar de manera eficaç la política de prevenció en el sistema general de
gestió de l’organització de forma integrada, complint l’obligació de la LPRL.

Les planificacions de les activitats preventives concretes acompanyen els re-
sultats de les avaluacions de riscos (generals, de lloc de treball concret, de
riscos específics...) realitzades a l’organització. Aquestes planificacions han de
tenir en compte quines actuacions es portaran a terme per assolir els objectius
marcats d’eliminació o reducció del risc, definir terminis i prioritats en funció
de la magnitud dels riscos, així com els recursos econòmics, materials i humans
que cal destinar a les accions preventives, sempre concretant les responsabilitats
d’execució i revisió.

És molt important no confondre...

• El pla de prevenció: sistema de gestió PRL amb l’estructura organitzativa, les
responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos
necessaris per a la PRL de l’empresa.

• La planificació de l’activitat preventiva: l’organització de les actuacions preventives
previstes per aplicar en l’empresa per eliminar, controlar o reduir els riscos identificats en
l’avaluació de riscos, amb un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud i el nombre de
persones exposades.

Abans d’iniciar l’elaboració del pla de PRL i la planificació de l’activitat pre-
ventiva, l’empresa haurà de conèixer en primer lloc els seus riscos i després els
objectius del sistema perquè, en funció dels recursos de què disposi, pugui elaborar
una planificació adient i efectiva integrada en el seu sistema de gestió i organització
de la prevenció.

L’organització preventiva —que inclou el tipus de modalitat triat entre els indicats
al RD 39/97 RSP— serà, per tant, el conjunt de relacions i persones integrades
a l’estructura organitzativa de l’empresa que asseguren el compliment dels objec-
tius, les polítiques i l’administració de les activitats relacionades amb la funció
preventiva.
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Abans d’estudiar com fer la planificació de la prevenció cal tenir present quines van
ser les modificacions de la normativa reguladora bàsica de la prevenció de riscos
laborals (LPRL i RSP), ja que construeixen la base tècnica de l’acció preventiva
a les empreses. Els legisladors van creure convenient modificar aquest cos jurídic
per aconseguir una major efectivitat de l’aplicació de les mesures preventives i
integració de la prevenció dins del sistema general de gestió de l’organització.

2.1 Modificacions en la legislació de prevenció de riscos laborals

Tant la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL),
com el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, de Reglament dels serveis de
prevenció (RSP), van ser modificats posteriorment amb la voluntat de fer més
efectiva l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral.

Es va valorar que fins aleshores s’estava duent a terme una aplicació més formal
de la prevenció que no pas eficient, atès que l’aplicació de la 31/95 LPRL no
havia produït una reducció dels accidents que es pogués valorar com a satisfactòria.
A més, la modificació de la LPRL introduïda per la Llei 54/2003 va permetre
els legisladors recollir aspectes relacionats amb noves formes d’organització del
treball, la subcontractació i, especialment, el sector de la construcció.

2.1.1 Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i les seves
modificacions

Comentarem només els principals articles que la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
que va canviar per intentar integrar l’activitat preventiva en la gestió habitual de
la seguretat i salut a l’empresa.

Article 14. Dret a la protecció davant els riscos laborals (apartat 2)
2. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir
la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes
relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el marc de les seves
responsabilitats, l’empresari ha de realitzar la prevenció dels riscos laborals
mitjançant la integració de l’activitat preventiva a l’empresa i l’adopció de
totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de la seguretat
i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació
de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la
salut, i mitjançant la constitució d’una organització i dels mitjans necessaris
en els termes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei.[...]
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Article 14. S’introdueix com a novetat el concepte d’integració de l’activitat
preventiva, i la continuïtat d’aquesta activitat preventiva mitjançant una acció per-
manent de seguiment, amb la finalitat de perfeccionar contínuament les activitats
d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar.

Article 15. S’hi recullen els principis de l’acció preventiva i no són modificats en
cap regulació posterior. Aquests principis són els pilars bàsics tant de l’avaluació
de riscos com de la proposta de mesures preventives i la seva planificació.

Article 16. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació dels riscos i
planificació de l’activitat preventiva
1. La prevenció de riscos laborals haurà d’integrar-se en el sistema general
de gestió de l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com a tots
els seus nivells jeràrquics, a través de la implantació i aplicació d’un pla de
prevenció de riscos laborals[...]
2. Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció
de riscos, que podran ser duts a terme per fases de forma programada, són
l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva [...]

Article 16. Aquest article, totalment nou en la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
ens explicita que la prevenció s’haurà d’integrar en el sistema de gestió de
l’empresa tant pel que fa a les activitats productives de l’empresa com als diferents
nivells jeràrquics, per mitjà de la implantació i aplicació d’un pla de prevenció de
riscos laborals.

En essència, el pla de prevenció és una descripció del sistema de gestió de
prevenció implantat o que es vol implantar en una organització. Seria convenient
que el servei de prevenció (aliè o propi) analitzés els processos de producció
o servei, els procediments, les tasques i activitats dutes a terme en les àrees o
departaments que la componen per dissenyar un pla de PRL nou o bé adaptar un
model genèric adequat a l’empresa, o bé fer la revisió d’un pla PRL ja implantat
en la companyia.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos
de l’empresa són:

• L’avaluació de riscos: l’empresari haurà de fer una avaluació inicial dels
riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, tenint en compte, amb
caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les característiques dels llocs de
treball existents i dels treballadors que hagin de desenvolupar aquell treball.
Cal actualitzar l’avaluació quan canviïn les condicions de treball, per elecció
de nous equips, de noves substàncies o preparats químics, si s’han produït
danys per a la salut... S’han de fer controls periòdics si amb l’avaluació
inicial o amb les actualitzacions s’han detectat situacions potencialment
perilloses.

• La planificació de l’activitat preventiva: l’empresari ha d’assegurar-se de
l’efectiva execució de les activitats preventives incloses en la planificació
fent-ne un seguiment continu. Les activitats de prevenció hauran de ser
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modificades quan l’empresari apreciï, com a conseqüència dels controls pe-
riòdics previstos, la seva inadequació a les finalitats de protecció requerides.

Les empreses, atenent el nombre de treballadors i la naturalesa i perillositat de
les activitats realitzades, poden aplicar el pla de prevenció de riscos laborals, l’a-
valuació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva de forma simplificada,
sempre que això no suposi una reducció del nivell de protecció de la seguretat i
salut dels treballadors i en els termes que es determinin per reglament.

2.1.2 RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció i les seves
modificacions

Per aplicar la modificació feta en la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals,
amb la Llei 54/2003, el Reial decret 39/1997 es modifica també amb el Reial
decret 604/2006, on s’estableix el deure dels treballadors i dels seus representants
de contribuir en aquesta integració preventiva i col·laborar en l’adopció i el
compliment de les mesures preventives, i s’estableixen mesures per reforçar la
participació per mitjà de la consulta en relació amb la implantació i l’aplicació
del pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació dels riscos, la planificació
preventiva i l’organització preventiva.

Article 1. “Integració de l’activitat preventiva”. S’hi concreta la necessitat
d’integrar la prevenció a tots els nivells de l’empresa (vegeu figura 2.2).

Figura 2.2. Integració de la prevenció

Article 2. “Pla de prevenció de riscos laborals”. El pla de prevenció és un
document que haurà d’estar a disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats
sanitàries i dels representants dels treballadors.

Dins un pla de prevenció, i tenint en compte la dimensió i les característiques de
cada empresa, s’han d’incloure essencialment els següents elements:

• Identificació de l’empresa, activitat productiva, nombre de centres de
treball, nombre de treballadors i característiques rellevants.

• Estructura organitzativa de l’empresa, funcions i responsabilitats dels ni-
vells jeràrquics, manera de transmetre la informació.
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• Organització de la producció, identificació de processos, pràctiques i proce-
diments d’organització en relació amb la prevenció de riscos.

• Organització de la prevenció.

• Política, objectius i fites que en matèria preventiva vulgui aconseguir
l’empresa.

• Recursos humans, tècnics, materials i econòmics que es podran utilitzar.

I dins de l’esperit empresarial de gestió de qualitat, cal incloure la planificació de
la revisió i la millora contínua del sistema de prevenció.

En relació amb les auditories

En el Reial decret 390/1997 es modifiquen diferents aspectes relacionats amb
l’obligació que tenen algunes empreses de passar una auditoria, aquest fet incidirà
en la planificació de la prevenció com un element extern de control o validació,
per tant, fem referència als articles següents:

Article 29. “Àmbit d’aplicació”. Es defineix quines empreses queden obligades
a auditar el seu sistema preventiu.

Article 30. “Concepte, contingut, metodologia i termini”. Es facilita una definició
d’auditoria.

Una auditoria és un instrument de gestió que vol reflectir la imatge fidel del
sistema de prevenció de riscos laborals que en valora l’eficàcia i en detecta
deficiències per poder prendre decisions de perfeccionament i millora.

L’auditoria serà sistemàtica en els aspectes següents:

• Comprovar com s’ha realitzat l’avaluació inicial i periòdica de riscos,
analitzar els resultats i en cas de dubte fer-ne una verificació.

• Comprovar que el tipus i planificació de les activitats preventives s’ajusta a
la normativa.

• Analitzar si hi ha adequació entre procediments i mitjans per realitzar les
activitats preventives i els recursos de què disposa l’empresari, propis o
concertats, i com estan organitzats i coordinats.

• Valorar la integració de la prevenció al sistema general de l’empresa, tant
en activitats com en nivells jeràrquics.

Article 31. “Informe d’auditoria”. L’informe que es realitzi ha d’estar a disposició
de l’autoritat laboral competent i dels representants dels treballadors.

L’informe d’auditoria ha de reflectir els següents aspectes:
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• Identificació de la persona o entitat auditora i de l’equip auditor.

• Identificació de l’empresa auditada.

• Objectiu de l’auditoria.

• Data d’emissió de l’informe d’auditoria.

• Documentació que ha servit de base a l’auditoria, inclosa la informació
rebuda dels representants dels treballadors.

• Descripció sintetitzada de la metodologia utilitzada per realitzar l’auditoria
i identificació de les normes tècniques utilitzades.

• Descripció dels diferents elements auditats i resultats de l’auditoria respecte
a cada element.

• Conclusions sobre l’eficàcia del sistema de prevenció i en relació amb el
compliment de l’empresari de les obligacions marcades en la normativa de
prevenció de riscos laborals.

2.2 Programes anuals de planificació

Tant la planificació preventiva general de l’empresa com les planificacions
de les activitats preventives concretes a partir dels resultats d’una avaluació
de riscos d’un lloc de treball s’han de fer per a un període determinat i s’han
de desenvolupar per mitjà de programes anuals. Habitualment són elaborades
per personal tècnic amb la formació adequada de PRL (nivell bàsic, intermedi o
superior) d’acord amb el capítol VI del Reglament dels serveis de prevenció.

Quan l’empresa té un servei de prevenció, el document de planificació s’elabora
i acorda juntament amb la direcció i, en cas que sigui possible, també amb els
departaments o unitats implicats en les activitats preventives. Només d’aquesta
manera s’aconseguirà l’efectivitat de la planificació i una integració real de la
prevenció en l’empresa. Aquest programa anual de planificació és un altre dels
registres documentals obligatoris del sistema de gestió de la prevenció i, per tant,
ha d’estar a la disposició de l’autoritat laboral competent.

Per a cada activitat i mesura preventiva que s’ha d’adoptar cal establir:

• Prioritat i termini de realització en funció de la magnitud del risc identificat.

• Responsables designats, tant d’execució de la mesura preventiva com de
fer-ne el seguiment i revisió de la planificació.

• Mitjans humans i materials necessaris per aplicar les mesures preventives
acordades.

• Assignació de recursos econòmics per implementar les mesures preventives
acordades.
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En la figura 2.3 teniu un exemple de taula de planificació proposada al mètode
COPSOQ d’avaluació de riscos psicosocials i publicada al portal de l’Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL).

Figura 2.3. Exemple taula de planificació

Font: ICSSL

La planificació hauria d’englobar els següents camps d’actuació:

• Mesures o activitats per eliminar o reduir els riscos. Tal com obliguen els
principis preventius, els riscos que no es puguin evitar s’han de minimitzar,
prioritzant les mesures de protecció col·lectiva enfront de les de protecció
individual i utilitzant les normes i la senyalització com a mesures comple-
mentàries quan sigui necessari. Per això, els responsables de decidir quines
mesures s’han d’aplicar en els llocs de treball han de tenir criteris clars
d’actuació basats en els resultats de les avaluacions de riscos efectuades.

• Informació, formació i participació dels treballadors, obligacions mar-
cades per la LPRL que caldria posar en pràctica creant grups de treball
o equips de millora de treballadors i/o els seus representants per proposar
mesures i activitats de prevenció i protecció aplicables amb el suport de la
direcció. La formació ha de ser planificada com a resultat de l’avaluació de
riscos i basar-se en els procediments de treball establerts.

• Activitats per al control de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors per fer un acurat seguiment i revisió d’aspectes clau que
permetin establir l’eficàcia de les mesures preventives establertes.

• Actuacions enfront canvis previsibles que poden sorgir en el decurs de
l’activitat productiva de l’empresa.

• Actuacions enfront successos d’especial rellevància, com poden ser emer-
gències, riscos greus i imminents, primers auxilis, investigació d’accidents
de treball i malalties professionals per les seves greus conseqüències. Les



Gestió de la prevenció 65 Metodologies i control de la prevenció

Al final de l’apartat,
disposeu d’un exemple de
planificació preventiva
general de l’empresa i un
altre d’una planificació de
les accions preventives
concretes.

organitzacions han de disposar de procediments d’actuació per aprendre de
tots ells i reduir al màxim la severitat dels efectes dels sinistres.

Les activitats preventives planificades són útils en el sentit que:

• Prevenen, corregeixen o controlen situacions de risc.

• Són mostres evidents de l’interès de la direcció en la integració efectiva de
la prevenció.

• Faciliten l’aprenentatge preventiu quan han sorgit gràcies a la participació i
consulta dels treballadors.

Les mesures preventives que s’han d’adoptar en la planificació general de l’em-
presa, com en les planificacions de les activitats preventives concretes dels
llocs de treball, sorgeixen essencialment de les avaluacions de riscos i com a
resultat del conjunt d’accions preventives implantades a l’organització. Per això
necessiten un procediment de seguiment i control que possibiliti la implicació
dels responsables de les unitats de l’organització.

En definitiva, qualsevol planificació necessita un mecanisme de control de compli-
ment del que s’ha acordat implantar; en aquest cas, allò acordat són les activitats
preventives a dur a terme.

2.2.1 Implantació de l’activitat preventiva

Per realitzar la implantació de l’activitat preventiva, podem identificar les diferents
fases que cal seguir amb les seves actuacions respectives (planificació preventiva
general de l’empresa i de les accions preventives concretes, resultants de l’avalu-
ació de riscos d’un lloc de treball). Les fases són les següents:

1. Fase inicial o de preparació

2. Fase operativa o d’aplicació

3. Fase de manteniment o de continuïtat

A banda, per cada fase, també caldrà determinar allò que s’haurà de realitzar de
forma detallada (temporització, priorització, responsables, seguiment...).

Fase inicial o de preparació

Amb caràcter general, la direcció de l’empresa ha d’assumir que la prevenció
de riscos laborals és un element integrat en la gestió habitual de l’empresa.
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Si es dissenya una nova activitat, s’ha de fer considerant la prevenció de riscos
com una variable més. S’escollirà una determinada màquina en funció del que
costi, del volum de producció que pot generar, del manteniment que necessita, de
la seguretat que aporta als usuaris, de les condicions de pagament que ofereix el
proveïdor... En definitiva, la seguretat s’ha d’integrar com un aspecte més a tenir
en compte.

El fet que la direcció assumeixi la prevenció de riscos i vulgui integrar-la a
tots els nivells jeràrquics farà que qualsevol activitat que es programi des dels
departaments o àrees haurà de tenir en compte els possibles riscos associats. Per
tant, en cas de no poder evitar aquests riscos s’hauran de definir accions per reduir-
los, des de formació fins a facilitar equips de protecció individual.

Per confeccionar el pla de prevenció, ens cal una informació prèvia sobre l’orga-
nització, les característiques i la complexitat del treball que s’hi realitzarà, una
anàlisi de la sinistralitat de l’empresa i del sector per poder prevenir situacions de
risc.

El pla de prevenció de riscos ha de reflectir, d’acord amb el que regula l’art. 2.2
del Reglament dels serveis de prevenció, els elements següents:

• Identificació de l’empresa, activitat productiva, nombre i característiques
dels centres de treball, nombre de treballadors i característiques d’aquests
en relació amb possibles riscos.

• Identificació de funcions i responsabilitats assumides pels diferents nivells
jeràrquics, i com es canalitzarà la informació.

• Identificació dels diferents processos tècnics, pràctiques i procediments que
s’utilitzen en la producció i en relació amb la prevenció de riscos.

• Identificació de com s’organitza la prevenció, és a dir, quina modalitat
preventiva s’ha escollit i quins són els òrgans de representació existents.

• Determinació dels compromisos i objectius que vol aconseguir l’empresa, i
definició dels recursos tant humans com econòmics que s’hi destinin.

Fase operativa o d’aplicació

Aquesta fase inicia les activitats preventives. Els instruments per a la gestió
i aplicació del pla de prevenció són l’avaluació de riscos i la planificació de
l’activitat preventiva (art. 2.3 RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció):

• Avaluació de riscos. Començarà amb la identificació dels riscos, la
proposta d’eliminació i l’eliminació efectiva dels que siguin evitables i
l’estimació de la magnitud dels que no es poden evitar.

• Planificació de l’activitat preventiva. Es deriva de l’avaluació de riscos
i inclourà tant les accions i mesures per eliminar, corregir o controlar els
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riscos avaluats, com els estudis específics que s’hagin de realitzar per fer
una valoració concreta i ajustada dels riscos d’avaluacions més complexos.

La planificació de l’activitat preventiva es pot entendre tant a nivell general
estratègic de tota l’empresa com la planificació de les accions preventives
concretes a portar a terme a conseqüència dels riscos detectats en un informe
d’avaluació d’un lloc de treball determinat.

Dins la planificació de l’activitat preventiva, s’inclouran un seguit d’accions com
les següents:

• Formació i informació als treballadors i/o als seus representants, que
inclourà com a mínim:

– Per als treballadors, formació i informació sobre els riscos existents
als seus llocs de treball i les mesures preventives adoptades.

– Per als delegats de prevenció, formació complementària si s’escau.

– Per als treballadors designats, formació complementària.

• Mesures d’emergència, que inclourà com a mínim:

– Primers auxilis.

– Actuació en cas d’emergència.

– Evacuació.

• Formació del personal designat per a les emergències. En aquest apartat es
definirà la formació específica que cal facilitar a aquest col·lectiu.

• Vigilància de la salut. S’inclourà la programació anual i el desenvolupament
de les activitats sanitàries i els exàmens de salut específics en funció dels
riscos detectats.

• Adequació de l’organització preventiva. L’activitat preventiva es definirà
per a un determinat període, i s’establiran les fases i prioritats per al seu
desenvolupament en funció de la magnitud dels riscos i del nombre de
treballadors afectats.

Fase de manteniment

En la fase de manteniment s’hauran d’executar les feines necessàries per
actualitzar l’activitat preventiva a l’empresa perquè tingui una continuïtat,
pugui ser controlada periòdicament i fer-ne el seguiment.

Entre les feines a dur a terme en aquesta fase, podem incloure:

1. Revisió de l’avaluació inicial de riscos. Suposa el complement o con-
tinuació de l’avaluació de riscos realitzada prèviament, i té la funció
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d’actualitzar les avaluacions perquè es manifesten problemàtiques visibles
amb les revisions mèdiques, perquè s’han realitzat activitats per reduir
riscos i s’han de tornar a avaluar o perquè es compleix la periodicitat pactada
entre empresa i representants dels treballadors per tornar a fer l’avaluació.

2. Plans i programes d’actuació preventiva, segons el que la planificació
preventiva anual estableixi. Amb la finalitat de donar compliment a
l’article 9 del Reglament dels serveis de prevenció, el contingut dels plans
i programes haurà d’incloure els següents apartats:

• Període al qual correspon (inici i final).

• Activitats a desenvolupar en funció de les prioritats.

• Mitjans humans i materials necessaris i recursos econòmics, global-
ment considerats.

• Mesures d’emergència i vigilància de la salut. Respecte als mitjans
humans, es considera suficient indicar les hores de dedicació globals,
i en relació amb els recursos econòmics, seria suficient indicar el
pressupost global que s’hi dedica. El motiu és la dificultat per
determinar prèviament la dedicació i els costos de l’activitat.

3. Controls d’eficàcia. El seguiment dels resultats de l’actuació preventiva es
desenvoluparà tenint en compte els següents indicadors:

• Anàlisi de l’evolució dels accidents de treball.

• Evolució de les malalties professionals.

• Control de les mesures preventives implantades.

• Indicadors sanitaris dels resultats de la vigilància de la salut dels treba-
lladors en relació amb els riscos a què estan exposats els treballadors.

• Dades sobre el nombre de treballadors exposats als riscos.

• Anàlisi de la informació i formació impartida als treballadors.

• Dades sobre la utilització dels primers auxilis, així com sobre l’acti-
vació de les mesures d’emergència.

Recordem que l’auditoria és un instrument de gestió que permet realitzat un
seguiment i control del sistema de gestió de la prevenció realitzat per l’empresa.
Per tant, en aquelles empreses que tinguin obligació per llei de passar l’auditoria,
aquest instrument serà el que validarà l’aplicació del seu pla.

2.3 Tècniques preventives i activitats de control de riscos

El Reglament de serveis de prevenció enuncia clarament les disciplines o tècniques
preventives que coincideixen amb les especialitats dels tècnics de nivell superior
en PRL; són les següents:
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• Seguretat en el treball, tècnica no mèdica de prevenció que té la finalitat
d’evitar els accidents de treball i de controlar-ne les conseqüències. L’ac-
tuació es fa sobre les causes que poden desencadenar els accidents per tal
d’eliminar-les o bé sobre les accions protectores per reduir i minimitzar la
severitat de les conseqüències, en cas de patir els accidents.

• Higiene industrial, tècnica no mèdica d’actuació sobre els contaminants
ambientals (físics, químics i biològics) presents en l’àmbit laboral, amb l’ob-
jectiu de prevenir les malalties professionals. El seu objectiu és avaluar el
nivell de concentració d’aquests agents contaminants perquè no sigui nociu
per a la salut de les persones treballadores i provocar-los una malaltia —tant
si forma part del quadre legal de malalties professionals (RD 1299/2006 i
modificacions posteriors) com si no.

• Ergonomia i psicosociologia aplicada, tècniques no mèdiques d’actuació
sobre l’organització i la càrrega de treball (física, mental i emocional o
psicosocial) per tal que no generin sobrecàrregues ni infracàrregues que
puguin generar accidents de treball o malalties.

• Medicina del treball, tècnica mèdica que estudia les malalties professionals
i s’ocupa de la vigilància de la salut de les persones treballadores de les
organitzacions.

A continuació teniu alguns exemples dels factors de risc que són objecte d’estudi
de les diferents tècniques preventives: els analitzen i avaluen per valorar la
magnitud dels riscos que provoquen i proposar mesures preventives adients.

Relacions entre tècniques preventives i factors de risc

Taula 2.1.

Tècniques preventives Factor de risc

Seguretat en el treball Condicions de manteniment de les màquines,
els equips i les instal·lacions

Higiene industrial Vibracions produïdes per màquines

Ergonomia Moviments repetitius

Psicosociologia Conflicte de rol

Medicina del treball Enquestes de salut (no són en si factors de risc,
sinó dades que evidencien la seva existència

Cadascuna d’aquestes intervé des del seu àmbit específic en la proposta de mesures
preventives davant dels riscos laborals detectats i valorats en una organització, i
inclou una sèrie d’activitats de control dels riscos. Així doncs:

• Des de la seguretat en el treball s’incideix en les inspeccions reglamen-
tàries de seguretat industrial, les revisions periòdiques i manteniment dels
equips de treball, les revisions periòdiques i comprovacions dels llocs de
treball i les denominades observacions de pràctiques de treball o inspeccions
de seguretat.

• Des de la higiene industrial es treballa en les accions de control de
riscos higiènics mitjançant les anàlisis mediambientals del lloc de treball
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on pot haver-hi una concentració de contaminants, l’epidemiologia laboral,
i treballant conjuntament amb la vigilància de la salut.

• Des de l’ergonomia s’estudia i s’analitzen els diferents llocs de treball de
l’organització per cercar l’adaptació òptima a les persones treballadores que
els ocupen, tenint en compte òbviament criteris d’eficiència en el treball. Es
pretén minimitzar la fatiga visual, física i mental, eliminar les lesions per
sobrecàrrega postural i moviments repetitius, evitar problemes de visió en
el treball amb pantalles de visualització de dades...

• Des de la psicosociologia aplicada, el punt de mira és detectar les defici-
ències associades a l’organització de la feina, les inadequacions entre el
contingut de la feina i les capacitats de les persones que les executen i el
tipus de relacions interpersonals en el si de l’organització.

• Des de la medicina del treball i la vigilància de la salut, en tant que
disciplina no tècnica que no forma part de les funcions i responsabilitats
dels tècnics PRL de nivell intermedi, es requereix un apartat específic per
conèixer les seves utilitats i funcions preventives per tenir-les en compte
dins de la planificació i l’organització de la prevenció de l’empresa.

2.3.1 Medicina del treball: la vigilància de la salut i els serveis
sanitaris

El sistema de vigilància de la salut, a més de les utilitats preventives que li són
pròpies (diagnosi preventiva, actuació davant possibles danys derivats del treball,
atenció a persones treballadores vulnerables...), forma part del SGPRL i esdevé
un instrument més per fer el seguiment i el control del seu correcte funcionament.
A més de donar compliment a la regulació normativa (article 22 LPRL i article 37
RSP), la vigilància de la salut servirà per:

• Identificar problemes, tant a escala individual com col·lectiva.

• Planificar correctament l’acció preventiva aportant criteris per a la priorit-
zació de les intervencions.

• Avaluar i controlar l’eficàcia de les mesures preventives existents.

La vigilància de la salut i els serveis sanitaris formen part de l’organització de la
prevenció de l’empresa, tot i que no cal que totes les empreses tinguin contractats
en els seus centres metges i/o infermeres de treball.

Les activitats realitzades dins la vigilància de la salut són diverses i faciliten dife-
rents tipus d’informació al sistema general de gestió de la PRL de l’organització.
La pràctica més habitual —però no l’única, com erròniament es creu— és la dels
reconeixements mèdics, que permeten valorar els aspectes individuals de la salut
de les persones. Altres activitats dutes a terme i instruments de la Medicina del
treball són: les enquestes de salut, els controls biològics, els estudis d’absentisme
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o les estadístiques d’accidents, molt útils per establir relacions entre salut i treball,
sobretot quan es tracta de col·lectius concrets de persones treballadores.

Els reconeixements mèdics realitzats dins la denominada vigilància de la
salut han de ser gratuïts; per aquest motiu, s’han de buscar solucions perquè
la realització d’aquestes proves no comporti per a la persona treballadora cap
despesa (fer-les dins l’horari laboral o bé descomptar-les de la jornada, si es
fan fora de la jornada...). En cap cas les proves mèdiques poden utilitzar-
se per discriminar la persona treballadora, ni poden fer-se per verificar
la capacitat professional o l’aptitud psicofísica dels seus empleats amb el
propòsit de fer una selecció de personal.

Els serveis sanitaris, en actuar directament sobre les persones, permeten fer un
seguiment concret del sistema de prevenció de riscos implantat per l’empresa i
detectar problemàtiques i proposar millores. Com podeu observar a continuació:

• Una avaluació de la salut de les persones treballadores després de la
incorporació al treball o després de l’assignació de tasques específiques amb
nous riscos per a la salut serveix de referència per controlar i fer el seguiment
de les actuacions preventives de l’empresa.

El primer reconeixement, anomenat reconeixement inicial, ha de ser en
jornada laboral i posterior a la signatura del contracte entre l’empresa
i la persona contractada. Hi ha algunes excepcions en les quals es pot fer
el reconeixement previ (abans de la signatura del contracte), però aquestes
excepcions són molt restrictives i estan marcades per la legislació. També
s’ha de fer un reconeixement inicial quan s’assignen tasques noves a una
persona treballadora que impliquen riscos diferents dels previstos en les
funcions anteriors exercides en el lloc de treball.

Així, en l’avaluació de riscos de qualsevol empresa hauria d’estar-hi inclòs
un estudi inicial de l’estat de salut del seu personal.

Utilitat de fer enquestes de salut als treballadors d’una empresa qualsevol

Imaginem una empresa d’alimentació en la qual, en els resultats d’una enquesta de salut
realitzada amb motiu d’una avaluació de riscos, es detecta que un nombre petit de persones
treballadores manifesten patir molèsties a l’esquena.

Al cap d’un temps es fa una altra enquesta, i en aquest moment la majoria de persones
treballadores indiquen en les seves respostes que han tingut o tenen algun problema de
salut relacionat amb l’esquena.

La possibilitat de contrastar els resultats de les dues enquestes permetrà valorar les
condicions de treball i les mesures de prevenció de riscos establertes per a aquest col·lectiu
en els seus respectius llocs de treball i actuar per millorar les deficiències que han ocasionat
aquest increment de problemes de salut a l’esquena.

• Una avaluació de la salut d’aquelles persones treballadores que reprenguin
el treball (no sempre és necessari un examen mèdic, i una enquesta espe-
cífica pot ser de vegades menys costosa i més útil) i que es reincorporin
després d’una absència prolongada per motius de salut, amb la finalitat de
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Detecció de drogues

L’examen mèdic per buscar
restes de drogues sense avís

viola el dret a la intimitat de la
persona treballadora. Tot i que
les empreses estan obligades a

oferir als treballadors un
reconeixement mèdic, la seva

finalitat és complir amb el dret
dels empleats que es vigili el seu

estat de salut, però això no
significa que la companyia pugui
imposar aquests reconeixements

(sentència del Tribunal
Constitucional:

tinyurl.com/ul6hb2n).

descobrir si la malaltia té un origen laboral i recomanar accions correctores
de les condicions de treball concretes.

• Una vigilància de la salut a intervals periòdics. Existeixen normatives
sobre riscos específics o activitats perilloses que regulen una major perio-
dicitat en la vigilància de la salut de les persones treballadores exposades a
aquests riscos, com per exemple soroll i radiacions ionitzants, entre d’altres.

Reconeixements de salut derivats de la detecció d’un dany en un treballador

Si es detecten problemes d’audició d’una persona treballadora després d’una prova
sonomètrica, aquests reconeixements s’haurien de fer extensius a tota la resta de persones
treballadores que estiguin exposades al mateix risc (soroll) en el lloc de treball que ocupen
en aquella àrea del centre de treball.

Aquesta vigilància col·lectiva de la salut de les persones treballadores es farà
en funció dels riscos a què estan exposades, i seguiran els protocols específics
establerts per l’Administració pública amb competències en Sanitat, intentant
—sempre que sigui viable— que les proves realitzades siguin al menys molestes
possibles.

La vigilància de la salut s’ha de fer sota el respecte al dret de la intimitat
de la persona treballadora, garantint la confidencialitat de tota la informació
relacionada amb el seu estat.

La persona treballadora té dret a saber el resultat concret de les proves mèdiques
que li hagin realitzat, i l’empresari en cap cas podrà disposar d’aquesta informació.
Els serveis sanitaris només facilitaran als responsables de l’empresa les conclusi-
ons generals de les proves efectuades per tal d’introduir millores en els llocs de
treball.

Organització de l’activitat sanitària dels serveis de prevenció

Per tal que els serveis de prevenció (SP) tinguin uns estàndards de qualitat, la
normativa ha establert uns criteris bàsics per al seu funcionament, incloent-hi
uns requisits tècnics i unes condicions mínimes per desenvolupar la seva activitat
sanitària.

Aquesta normativa és aplicable a l’activitat sanitària tant dels serveis de prevenció
de riscos laborals aliens (SPA) com de les empreses que hagin assumit aquesta
activitat sanitària amb recursos propis, dins del seu servei de prevenció (SPP) o bé
del servei de prevenció mancomunat (SPM). Aquesta unitat específica del servei
de prevenció que porta l’activitat sanitària es denomina unitat bàsica sanitària
(UBS).

La dotació mínima de professionals per constituir una unitat bàsica sanitària (UBS)
és la formada per un/a metge del treball o d’empresa i un/a infermer/a d’empresa
o del treball, a jornada completa. Es preveu que aquesta UBS atengui fins a
2.000 persones treballadores; si s’incrementa aquest nombre també s’augmentarà
la dotació de personal sanitari.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2004/12/01/sentidos/1101871636_850215.html
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Es preveu aplicar factors correctors segons el nombre d’empreses assignades
al servei de prevenció, el nombre de persones treballadores ateses i els riscos
específics que presenten les empreses que els han contractat (en el cas de ser SPA).

Els serveis sanitaris dels SP requereixen per al seu funcionament una autorització
administrativa prèvia per part de les autoritats sanitàries. Han de tenir una
dotació de recursos materials adequada i disposar dels equips i materials sanitaris
necessaris, així com equips i material d’arxiu. Queden també establerts quins han
de ser els equipaments sanitaris bàsics en les instal·lacions fixes del SP.

Pel que fa als locals, a més de disposar d’una placa identificativa que reculli les
dades d’autorització sanitària, han de comptar amb espais d’entrada accessibles i
zones de recepció de l’usuari separades de la zona d’atenció (consultes i gabinets)
que garanteixin la dignitat i la intimitat de les persones. Les instal·lacions han de
tenir subministrament elèctric i d’aigua, garantir les condicions d’il·luminació i
ventilació i disposar d’instal·lació contra incendis, entre altres requisits.

Obligatorietat de la prestació del servei de vigilància a la salut

El servei de vigilància de la salut és un servei que necessàriament ha de ser prestat
per l’empresa i ha de ser ofert al seu personal. En general, per a la persona
treballadora, la vigilància de la salut té un caràcter voluntari. Això implica que
per fer qualsevol tipus de prova sempre es necessita el consentiment de la persona
treballadora; un cop informada, pot renunciar a aquest dret.

No obstant això, aquest caràcter voluntari de la persona treballadora es transforma
en una obligació quan:

• El seu estat de salut pugui constituir un perill per a si mateixa o per a
terceres persones (per exemple: una persona que condueixi un vehicle i
pateixi esvaïments).

• Les proves siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions
de treball sobre la salut de les persones treballadores.

• L’obligació de fer proves mèdiques l’estableixi una disposició legal com a
conseqüència dels riscos específics d’un treball (soroll) o la realització d’ac-
tivitats perilloses (contacte amb plom, amiant, substàncies cancerígenes...).

2.4 Exemple de planificació de l’acció preventiva general de
l’empresa

L’exemple de planificació que es mostra en la taula 2.2 es adaptable a les
necessitats de l’empresa; és a dir, no són apartats tancats.

En aquesta taula s’identifiquen totes les actuacions referides en les diferents fases
d’aplicació de la planificació preventiva general amb la finalitat que representa i
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el tipus de documentació o accions que se’n deriven. És una planificació entesa a
nivell estratègic inclosa en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa.

Taula 2.2. Elements de la planificació preventiva

Element Concepte

Declaració de la
política de
prevenció

Redacció de la declaració de política de prevenció de l’empresa en matèria de prevenció
de riscos laboral, amb la finalitat de deixar-ne una constància per escrit.

Difusió a tots
els integrants
de l’empresa

Difusió de la política de prevenció a tots els treballadors de l’empresa, amb la finalitat que
sigui coneguda.

Adopció del
model
organitzatiu de
la prevenció de
l’empresa

Redacció d’un document organitzatiu intern que estableixi el model organitzatiu escollit
per realitzar aquesta activitat preventiva.

Nomenament
dels delegats de
prevenció

Comunicació de la direcció de l’empresa al comitè d’empresa/treballadors per
sol·licitar/promoure la designació dels delegats de prevenció.

Constitució del
comitè de
seguretat i salut
laboral

Redacció de l’acta de constitució del comitè de seguretat i salut.

Manual de
funcions de
prevenció

Redacció del manual on es defineixen les funcions de tot el personal de l’empresa en
matèria de prevenció, tant si formen part de l’organització específica com si no.

Avaluació inicial
de riscos

Realització de l’informe de l’avaluació inicial de riscos, que ha de reflectir els riscos de
cada lloc de treball i les condicions preventives, classificades segons el nivell de
perillositat de cada risc. Tanmateix, es detallarà per cada risc les mesures preventives
que s’han d’aplicar per millorar o mantenir (en cas de ser ja acceptable) el nivell de
perillositat.

Anàlisi
d’accidents

Redacció del protocol de realització de l’anàlisi d’accidents, amb la finalitat de localitzar
les causes de tots els accidents que es produeixin. Es definirà el format de comunicat
d’accident que s’utilitzarà, el circuit per la seva complementació i sistema d’implantació
que es farà servir.

Comunicats de
risc

Redacció d’un protocol de realització de comunicats de riscos, per establir una via de
comunicació immediata davant qualsevol detecció d’un risc.

Revisió dels
punts crítics

Confecció de les llistes dels elements físics de prevenció o protecció existents a cada lloc
de treball que s’han de revisar per garantir el seu bon funcionament. Protocol i
seguiment.

Inspeccions de
seguretat

Redacció del protocol i seguiment de realització de les inspeccions de seguretat per
detectar riscos d’accident. Es definirà el format del comunicat d’inspecció que utilitzarà,
calendari de realització, recorregut i forma d’implantació.

Vigilància de la
salut

Definició i realització de les activitats que s’han de realitzar en aquesta disciplina per al
control de la salut a partir dels riscos detectats al lloc de treball de cada treballador.

Pla de mesures
correctores

Confecció del pla de mesures correctores que s’han de realitzar d’acord amb l’avaluació
de riscos que s’ha fet. S’han de demanar pressupostos i concretar els terminis
d’execució.

Formació del
personal

Confecció del calendari de formació sobre els riscos específics de cada lloc de treball,
amb la finalitat que el treballador sigui conscient dels riscos del seu lloc de treball.
Realització d’aquesta formació per lloc de treball. Definició de les necessitats de
formació en riscos genèrics. Confecció del calendari de realització de la formació per
riscos genèrics. Realització de la formació genèrica. Programació i realització de la
formació als comandaments sobre integració de la prevenció. Programació de formació
als delegats de prevenció, a sol·licitud seva.

Seguretat en
emergències

Establiment d’un sistema d’alarma i d’avís. Redacció de la planificació de mesures
d’emergència. Implantació del pla. Realització de simulacres. Revisió del pla
d’emergències.
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Taula 2.2 (continuació)

Element Concepte

Equips de
protecció
individual

Definició dels equips de protecció individual necessaris per lloc de treball, d’acord amb
l’avaluació de riscos. Adquisició dels equips adequats (certificats, adaptats al risc...).
Manteniment de l’estoc per evitar mancances d’equips.

Seguretat en la
utilització de
productes
químics

Confecció d’una llista dels productes químics utilitzats a l’empresa per lloc de treball.
Recopilació de fitxes de seguretat i etiquetatge. Comprovació de les mesures preventives
en el seu emmagatzemament i ús.

Seguretat de les
empreses
externes

Definició de les clàusules de prevenció en el contracte que es faci amb empreses
externes, amb la finalitat de garantir la seva actuació segura. Exigència de lliurament de
documentació, per part de les empreses externes (formació de treballadors,
reconeixements mèdics als treballadors, responsable de prevenció, avaluació de riscos).
Lliurament de normes de prevenció pròpies (instruccions d’emergència, avaluació de
riscos de la zona de treball, normes generals...) a les empreses subcontractades.

Coordinació de
les activitats
realitzades per
empreses
externes

Preparació de la documentació i lliurament a contractistes. Sol·licitud d’informació per
coordinar les activitats en treballs simultanis. Sol·licitud de documentació (pla de
seguretat, mesures d’emergència, riscos específics).

Elaboració de
procediments i
protocols
diversos

Redacció del protocol de realització de les anàlisis dels procediments de treball, revisions
dels punts crítics, d’inspeccions de seguretat, d’observacions planificades, treballadors
que requereixen protecció especial, inspeccions reglamentàries... Es definirà el sistema
que s’ha de seguir, la programació i el circuit de resolució.

Documentació Creació i manteniment de la documentació generada en cada punt del programa
preventiu de l’empresa.

Font: Mutua Universal

2.5 Exemple de planificació d’activitat preventiva concreta associada
a una avaluació de riscos

L’exemple de planificació que es mostra en les figures següents es basa en els
resultats d’una avaluació de riscos inicial general d’un petit taller de vehicles
on s’han detectat diversos riscos. Tant l’avaluació de riscos com la proposta de
planificació les ha portat a terme un tècnic d’un servei de prevenció aliè.

Els elements essencials en la taula de planificació són:

• Dades identificatives de l’empresa, zona/lloc de treball o activitat.

• Data del document i nombre de fulls de les taules.

• Nombre de persones treballadores exposades.

• Nom del tècnic de PRL autor del document.

• Codificació del risc, relacionat amb l’informe d’avaluació de riscos.

• Accions o mesures preventives i/o correctives de la situació.

• Nivell o magnitud del risc, en aquest cas amb el mètode binari de l’INSST.

• Valoració econòmica.
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• Termini per portar a terme les mesures, seguint la priorització proposada
pel mètode binari de l’INSST.

• Responsable d’aplicar les mesures.

• Comprovació de l’eficàcia, on incloure signatura del tècnic PRL o respon-
sable de l’empresa que efectua la comprovació i data d’aquesta.

En la figura 2.4 es mostra una de les pàgines de la planificació on consta el primer
full de la taula.

Figura 2.4. Exemple de taula de planificació d’activitat preventiva concreta (pàg. 1)

Com que es tracta d’una planificació proposta del SPA i que s’ha d’acordar amb
l’empresa client, no consta el següent:

• La valoració econòmica, bé perquè no hi ha cost o bé perquè és l’empresa
client qui ha de decidir quin pressupost destinar a cada mesura preventiva/-
correctiva.

• Els noms dels responsables d’execució de les mesures, perquè l’empresa
client és qui els designarà.

• Els noms dels tècnics que faran el seguiment de l’efectivitat de les mesures
preventives/correctives.

En la figura 2.5 es mostra el segon full de la taula de planificació amb observacions
i signatures tècniques.
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Figura 2.5. Exemple de taula de planificació d’activitat preventiva concreta (pàg. 2)

Aquest tipus de taules de planificació sovint s’adjunten com a annexos dels
informes d’avaluacions de riscos.
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Article 22.bis.10 del RSP

“L’aplicació d’allò previst en
aquest article no eximeix
l’empresari del compliment de
les restants obligacions que
integren el seu deure de
protecció dels treballadors,
conforme a allò disposat en
l’article 14 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció
de riscos laborals”.

3. El paper del recurs preventiu com a eina de supervisió i control

Netejar i fer el manteniment dels
vidres de la façana de grans edificis
és un exemple clar de situació de risc
on la presència del recurs preventiu
és una mesura preventiva
complementària (Font: Manual del
recurso preventivo OSALAN).

A finals del 2003, la Llei 54/2003 de modificació de la LPRL va introduir en
el món laboral una nova figura, el recurs preventiu, amb la qual el legislador
pretenia resoldre alguns dels problemes relacionats amb l’externalització de la
PRL a les empreses i també cercar una garantia de supervisió i control de
certes operacions o activitats productives en què calia una aplicació rigorosa de
les mesures preventives sorgides de les avaluacions de riscos i incloses en la
planificació de l’activitat preventiva per controlar que no es produïa cap desviació
respecte d’allò previst.

Tot i el bon propòsit legislatiu, en primer lloc és necessari destacar que la norma
reguladora del recurs preventiu no fa cap definició d’aquest, i només preveu els
supòsits d’aplicació, així com els requisits aplicables per a cadascuna de les
situacions incloses. Aquesta incorporació va implicar una modificació substancial
sobre la forma d’organitzar la prevenció a l’empresa, ja que el recurs preventiu
té com a funció principal la vigilància del compliment de l’activitat preventiva
planificada per a determinats riscos i situacions.

El que sí regula clarament és la figura del recurs preventiu com una mesura
preventiva complementària, i en cap cas podrà ser utilitzada per l’empresari
o empresària per substituir qualsevol mesura de prevenció o protecció que sigui
preceptiva.

La regulació normativa (Art. 32.1 bis LPRL) estableix que es podrà assignar un
recurs preventiu (o diversos) en el centre de treball en tres casos concrets, que són
quan:

1. Els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball. Per tant, ha d’haver-hi tres requeriments:

• concurrència simultània o successiva d’operacions o activitats,

• possibilitat que els riscos s’agreugin o modifiquin a causa de la mateixa
concurrència, i

• necessitat de control de l’aplicació correcta dels mètodes i les instruccions
de treball.

2. Es facin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com
a perillosos o amb riscos especials determinats pel Reglament de serveis de
prevenció (RD 604/2006, modifica el RD 39/97).

De la mateix manera, s’ha de considerar la necessitat de la presència de recursos
preventius en totes les activitats que regula l’Annex 1 del RSP, mentre que a les
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En la Guia técnica para la
evaluación y prevención de
los riesgos de construcción,

edició 2019 de l’INSST,
teniu l’aplicació actualitzada

de tota la regulació del
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Recordeu que en l’article 4
de la LPRL teniu la definició
de risc greu i imminent i en

l’article 21, el dret a la
paralització de l’activitat

productiva.

Trobareu un model de
document de

nomenament de recurs
preventiu en la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

obres de construcció, la presència de recursos preventius serà obligatòria en tots els
que indiqui l’annex II de la seva disposició específica (RD 1627/97 i modificacions
posteriors).

Activitats o processos reglamentàriament considerats perillosos o amb riscos
especials

1. Treballs amb riscos especialment greus de caiguda en alçada, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de
treball.

2. Treballs amb risc de soterrament o esfondrament.

3. Activitats en les quals s’usin màquines sense marcat CE per haver estat comercialitzades
abans de l’exigència obligatòria.

4. Treballs en espais confinats.

5. Treballs amb risc d’ofegament per immersió exceptuant treballs amb equipaments
subaquàtics.

Sense perjudici de les mesures previstes en disposicions reguladores específiques per a
determinades activitats, processos, operacions, treballs, equips o productes on s’aplicaran
el que indiquin les respectives normatives.

3. La necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen a causa de les
condicions de treball detectades durant una visita al centre de treball.

Aquesta possibilitat sorgirà si, després d’una visita d’Inspecció de Treball i veient
tota la informació recollida considera que les mesures preventives adoptades per
l’empresari o empresària en una activitat, procés o operació són insuficients o
inadequades per a una aplicació coherent i responsable dels principis d’acció
preventiva establerts en l’article 15 de la LPRL i que aquestes mesures no es
puguin adoptar de forma immediata. Aleshores la Inspecció requerirà a l’empresa
que estigui present un recurs preventiu en aquestes activitats, sempre que no
existeixi un risc greu i imminent per a les persones treballadores que l’obligués
a la paralització immediata del treball.

Segons aquest tercer cas, es pot aplicar en qualsevol activitat excepcional o
esporàdica en la qual es consideri que no hi ha un control absolut de tots els riscos.
Per això, en moltes indústries on treballen a torns fan la previsió de tenir sempre
en cada equip de treball, personal capacitat per exercir de recurs preventiu el qual
pugui ser nomenat àgilment si les circumstàncies ho requereixen.

3.1 El concepte de recurs preventiu

Segons la normativa reguladora (art. 32.2 Bis LPRL), poden ser recursos
preventius —i han de quedar registrats en un document de nomenament— els
següents casos:



Gestió de la prevenció 81 Metodologies i control de la prevenció

Els tres nivells de tècnic
PRL (bàsic, intermedi i
superior), amb els
continguts mínims de la
formació a rebre, estan
regulats pel capítol VI del
RD 39/97 RSP.

El centre de treball és definit
en l’article 2 del RD
171/2004 com l’àrea,
edificada o no, a la qual els
treballadors hagin de
romandre o accedir per
causa del seu treball.

• Un o diverses persones treballadores designades (entenent com a designades
les indicades en l’article 30 de la LPRL) de l’empresa.

• Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l’empresa.

• Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens (SPA)
concertats per l’empresa.

Artícle 30 LPRL. Protecció i prevenció de riscos professionals

• En compliment del deure de prevenció de riscos professionals, l’empresari designarà un o
diversos treballadors per ocupar-se d’aquesta activitat, [...]

• Els treballadors designats hauran de tenir la capacitat necessària, disposar del temps i dels
mitjans precisos i ser suficients en nombre, tenint en compte la grandària de l’empresa, així
com els riscos als quals estan exposats els treballadors i la seva distribució en aquesta, amb
l’abast que es determini en les disposicions a què es refereix la lletra e) de l’apartat 1 de
l’article 6 de la present Llei.[...]

Sense oblidar que l’empresari o empresària podrà assignar la presència de forma
expressa a una o diverses persones treballadores de l’empresa que, sense formar
part del servei de prevenció propi ni ser treballadors o treballadores designades,
reuneixin els coneixements, la qualificació i l’experiència necessaris en les activi-
tats o els processos que cal supervisar i controlar. Aquesta formació requerida ha
de ser com a mínim la corresponent a les funcions del nivell bàsic.

No s’ha de confondre la designació d’un o diversos recursos preventius
amb l’assignació de presència d’una persona treballadora ni amb el
treballador designat com a modalitat d’organització de la prevenció d’una
empresa.

El treballador designat (art. 12 i 13 del RSP) és una modalitat disponible en
empreses de més de 10 persones treballadores i que reglamentàriament no quedin
obligades a constituir un servei de prevenció propi. Aquest paper de treballador
designat (poden ser un o diversos) haurà de tenir capacitat, temps i mitjans
suficients per dur a terme aquesta activitat.

3.1.1 Quants recursos preventius ha de tenir l’empresa?

Sense determinar una xifra exacta, la normativa reguladora indica que els recursos
preventius nomenats hauran de tenir la capacitat suficient, disposar dels mitjans
necessaris i ser suficients en nombre per vigilar el compliment de les activitats
preventives necessàries en aquella tasca o moment de la producció que així ha
determinat l’avaluació de riscos i la planificació posterior. Igualment, han de
romandre en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la situació
que determini la seva presència.

Quan diverses empreses realitzin activitats concurrents de forma simultània, els
riscos es puguin veure modificats o agreujats mútuament per la realització de les
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Apartat 1b article 32 bis
LPRL

[...] «activitats o processos
reglamentàriament considerats
com a perillosos o amb riscos

especials.» [...]

activitats que cadascuna desenvolupa i els mètodes de treball requereixen que
es controlin de manera simultània, l’obligació de presència recau sobre totes i
cadascuna de les empreses que portin a terme les activitats. Per tant, cadascuna
d’elles nomenarà la persona responsable de la CAE i determinarà el nombre
de recursos preventius necessaris per realitzar la vigilància i el control de les
operacions a dur a terme al centre de treball. D’aquesta manera es busca mantenir
l’eficàcia de les actuacions empresarials en relació amb els riscos que es pretenen
eliminar o reduir.

Exemple de recurs preventiu en el cas d’empreses d’activitats concurrents

En el cas d’un centre comercial, on hi ha diverses empreses (botigues, restaurants,
supermercats, sales de cinemes...) es fàcil trobar-se en aquesta situació quan s’estan
fent reparacions o ampliacions de l’edifici, ja que, a més de les persones que treballen
habitualment als diferents negocis, s’hi afegeixen els treballadors de les diferents empreses
que intervenen en les reparacions o ampliacions del centre comercial. Els riscos que
comporten les activitats d’intervenció en l’edifici del centre comercial són específics del
sector de les obres i impliquen unes condicions de treball de perillositat i severitat de les
conseqüències que requereixen el nomenament de recursos preventius; com a mínim, un
per a cada empresa de les que realitzen les intervencions simultàniament, a banda dels
que considerin necessaris de la gerència del centre comercial.

De fet, en un centre comercial sempre ha d’existir una adequada coordinació
d’activitats empresarials (CAE), encara que no sigui en un moment concret on
hi hagi una intervenció de reparació o ampliació de l’edifici com en l’exemple
exposat. En aquests tipus de centre de treball coincideixen l’empresa titular del
centre comercial amb les empreses dels locals llogats. Sovint constitueixen un
servei de prevenció propi mancomunat (SPPM) previst per la normativa (article
21 del RD 39/97 RSP) que facilita molt la gestió de la PRL de manera integrada.

3.2 Formació i capacitació del recurs preventiu

L’article 32 bis de la LPRL indica que el recurs preventiu ha de tenir la capacitat
suficient per vigilar el compliment de les activitats preventives en cada cas concret
on han estat nomenats com a tal.

El Reglament de serveis de prevenció regula en l’article 35 que la formació mínima
requerida, tant per a recurs preventiu com per a treballador o treballadora amb
assignació de presència, hauria de ser la de nivell bàsic —de durada de cinquanta
hores en el cas dels treballadors de les empreses que porten a terme activitats
productives considerades perilloses (Annex I 39/97 RSP), o de trenta hores en
la resta d’empreses—. Posteriorment, diversos convenis sectorials (construcció
i siderometal·lúrgic, per exemple) han establert una millora consistent en un
augment del contingut formatiu fins a seixanta hores per al nivell bàsic per actuar
com a recurs preventiu.

Del mateix mode, els continguts formatius del nivell bàsic són molt elementals i
seria convenient que el servei de prevenció de l’empresa (propi o aliè) vetllés per
completar la formació amb coneixements específics (teòrics i pràctics) sobre cada
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Trobareu el criteri tècnic
83/10 de la ITSS en la
secció “Annexos”.

Responsabilitats de
l’empresari

La mateixa Llei reguladora
bàsica (art. 42 LPRL) enumera
les responsabilitats en què pot
incórrer l’empresari o
empresària que incompleix la
normativa preventiva; aquestes
responsabilitats són civil, penal i
administrativa.

operació o activitat desenvolupada que formi part del seu camp de vigilància i
supervisió. A més, en el criteri tècnic 83/10 de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social es destaca que la formació de nivell bàsic no és suficient per a la majoria
de riscos inclosos en l’apartat 1.b de l’article 32 bis de la LPRL.

Els criteris tècnics de la ITSS

Els criteris tècnics de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social (ITSS) són eines per
facilitar les actuacions dels seus inspectors en les visites de vigilància i control realitzades
als centres de treball de les empreses. Per aquest motiu esdevenen un bon referent tècnic
per als serveis de prevenció (tant propis com aliens) de les empreses i cal tenir-los sempre
en compte en tota la gestió de la PRL i en totes i cadascuna de les actuacions tècniques
que comporti aquesta gestió.

Segons el tipus de risc, en aquests casos (com per exemple el treball en espais
confinats) caldria una formació de nivell intermedi, i també seria necessari que la
persona treballadora disposés d’experiència en les activitats o els processos que
ha de vigilar i supervisar en la seva tasca com a recurs preventiu.

3.3 Responsabilitats, drets i garanties del recurs preventiu

No es preveu cap responsabilitat administrativa per al recurs preventiu, perquè
aquesta figura és nomenada per l’empresari o empresària que són les persones
que tenen la responsabilitat administrativa, de la prevenció de riscos laborals en
les seves activitats productives, en general, i en particular de les relacionades amb
els incompliments en aquesta matèria de coordinació d’activitats empresarials i
nomenament de recursos preventius.

Tot això sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre (penal o civil) en
què puguin incórrer, per les seves accions o omissions, que són exactament les
mateixes de qualsevol altre actor en l’àmbit de la prevenció. És a dir, el recurs
preventiu, com a qualsevol altra persona que treballi en un centre de treball, pot
cometre o ometre quelcom que comporti una responsabilitat penal o civil.

És innegable que l’obligació d’acceptar ser recurs preventiu està implícita en
els casos en què es tracti d’un treballador designat o un membre del servei
de prevenció propi, sempre que tinguin les capacitats i exigències de formació
corresponents a la funció que han de desenvolupar de vigilància i control. En
aquests casos, el recurs preventiu té les mateixes garanties que ser representant
dels treballadors, segons l’article 30.4 de la LPRL, en relació amb els articles
56.4 i 68, lletres a), b) i c) de l’Estatut dels treballadors.

L’any 2015 es va aprovar el text refós
de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, que regula les relacions
entre els professionals per compte
d’altri i les empreses.

Aquestes garanties són, entre d’altres:

• Obertura d’expedient contradictori en el supòsit de sancions per faltes greus
o molt greus, i seran escoltats, a part de la persona interessada, el comitè
d’empresa o restants delegats i delegades de personal.

• Prioritat de permanència en l’empresa o centre de treball respecte a la resta
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de treballadors i treballadores, en els supòsits de suspensió o extinció per
causes tecnològiques o econòmiques.

• No ser acomiadat/da ni sancionat/da durant l’exercici de les seves funcions
ni dintre de l’any següent a l’expiració del seu mandat, llevat el cas que
aquesta es produeixi per revocació o dimissió, sempre que l’acomiadament
es basi en l’acció de la persona treballadora en l’exercici de la seva represen-
tació, sense perjudici, per tant, d’allò establert en l’article 54. Tanmateix,
no podrà ser discriminat o discriminada en la seva promoció econòmica o
professional en raó, precisament de la seva representació.

• En cas de ser acomiadat o acomiadada, l’opció entre indemnització i
readmissió correspon a la persona treballadora. En cas de no efectuar
l’opció, s’entendrà que ho fa per la readmissió. També tindrà dret als salaris
de tramitació.

En canvi, les persones treballadores amb assignació de presència no tenen cap
garantia ni dret dels indicats anteriorment per als recursos preventius. De fet, no
existeix cap referència legal que reculli drets específics per a aquests treballadors
i treballadores en l’exercici específic de les funcions en l’assignació de presència;
tan sols alguns documents tècnics de l’INSST aporten la reflexió que l’autoritat
laboral hauria de valorar la situació que ha portat l’empresa a realitzar aquesta
assignació de presència.

3.4 Infraccions en matèria de recursos preventius

Els incompliments relatius al recurs preventiu estan recollits principalment en la
Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i en el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l’ordre social (TRLISOS).

Entre altres incompliments en què poden incórrer els empresaris o empresàries
en matèria de prevenció de riscos laborals destaquen els següents respecte de la
figura del recurs preventiu:

• La manca de presència dels recursos preventius, quan això sigui preceptiu, o
l’incompliment de les obligacions derivades de la seva presència, es tipifica
com a infracció greu segons l’article 12.15 b) del TRLISOS. Si es tracta
d’activitats reglamentàriament considerades com a perilloses o amb riscos
especials es tipifica com a infracció molt greu segons l’article 13.8 b) del
TRLISOS.

• No dotar els recursos preventius dels mitjans que siguin necessaris per
al desenvolupament de les activitats preventives, en l’article 12.15 a) del
TRLISOS, es tipifica com a infracció greu.

• No preveure els riscos que es poden veure agreujats o modificats o els
treballs que motiven la presència en l’avaluació de riscos o en el pla de
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Encarregat CAE

No hi ha cap denominació única
per a la persona encarregada de
la CAE, però sovint se la
denomina encarregat
coordinador, encarregat CAE o
bé coordinador CAE, i la
formació mínima exigida és la de
tècnic intermedi en PRL.

seguretat i salut es tipifiquen com a infracció greu segons articles 12.1 b) i
12.23 a) del TRLISOS.

• Incomplir l’obligació de recollir la planificació d’accions correctores relati-
ves a la necessitat de presència de recurs preventiu es tipifica com a infracció
greu (article 12.6 del TRLISOS).

• L’incompliment de les obligacions en matèria d’informació sobre qui és el
recurs preventiu o les treballadores o treballadors assignats es tipifica com
a infracció greu en l’article 12.8 del TRLISOS.

El TRLISOS classifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus
(articles 11, 12 i 13 respectivament), i en funció de la seva gravetat determina
la sanció a aplicar.

3.5 Finalitat i funcions del recurs preventiu

Segons l’article 22 bis del Reglament dels serveis de prevenció, la presència del
recurs preventiu té com a finalitat i funcions que cal fer les següents:

1. Vigilar el compliment de les activitats preventives, que consisteix a compro-
var la seva eficàcia i confirmar la seva adequació als riscos ja identificats i
definits i als riscos no previstos.

2. En el cas d’observar deficiències en l’execució de les activitats preventives,
caldrà donar les indicacions necessàries per al correcte i immediat compli-
ment de les esmentades activitats i donar a conèixer a la persona responsable
de l’empresa aquestes circumstàncies perquè adopti les mesures necessàries,
si aquestes no haguessin estat encara esmenades.

3. En el cas que s’observi absència, insuficiència o manca d’adequació de les
mesures preventives, aleshores s’haurà de donar a conèixer a l’empresari
o empresària, o a la persona responsable de l’empresa, aquesta absència,
insuficiència o manca d’adequació de les mesures preventives. La persona
responsable de l’empresa haurà de procedir de manera immediata a l’adop-
ció de les mesures necessàries per corregir les deficiències i la modificació
de la planificació de l’activitat preventiva i, si escau, de l’avaluació de riscos
laborals o pla de seguretat.

4. Col·laborar amb altres recursos preventius que puguin estar presents i amb
els encarregats coordinadors del centre de treball.

Les operacions de risc acostumen a
ser freqüents en el sector de la
construcció, tant obra nova com
rehabilitació i manteniment dels
edificis (Font: OSALAN).

Per al compliment d’aquestes funcions, com a recurs preventiu s’han de tenir en
compte els següents punts:
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1. La designació o assignació de presència de recurs preventiu es fa per a un
centre de treball oh hi hagi l’operació concreta que el necessiti, és a dir,
la seva missió no serà vigilar el compliment de la totalitat de les mesures
preventives previstes, sinó només d’aquelles activitats, tasques o operacions
per a les quals estigui nomenat.

Pel que fa a les obres de construcció, la missió del recurs preventiu o de la
treballadora o treballador «assignat» no serà vigilar totes les mesures pre-
ventives previstes en el pla de seguretat, sinó únicament aquelles operacions
en les quals les mesures preventives de l’esmentat pla determinin que ha
d’estar present el recurs preventiu.

2. La persona responsable de l’empresa haurà de donar instruccions precises
a les treballadores o treballadors que actuïn com recurs preventiu sobre
els llocs o centre de treball en què han de desenvolupar la seva vigilància,
sobre les operacions concretes sotmeses a aquesta i sobre quines mesures
preventives recollides en la planificació d’accions correctores o en el pla
de seguretat (en el cas de les obres de construcció) han d’observar. També
haurà de precisar quin és el procediment que cal seguir per dur a terme la
comunicació de les deficiències observades en el compliment de la tasca de
vigilància quan, malgrat les seves indicacions, aquestes deficiències no fos-
sin corregides o quan s’observi absència, insuficiència o falta d’adequació
de les mesures preventives.

3. La persona responsable de l’empresa ha d’identificar davant la resta de
les treballadores i treballadors qui és la persona designada com a recurs
preventiu o assignada per la presència.

4. No serà exigible la dedicació exclusiva del recurs preventiu o la persona
treballadora amb assignació de presència a aquest encàrrec de vigilància
—atès que ell o ella tenen la feina pròpia del seu lloc de treball—, però el
recurs preventiu sempre haurà de disposar de prou temps per fer la seva
funció com a tal. La supervisió ha de ser directa i immediata i realitzar-se
mentre es mantingui la situació de perill.

On s’ha de situar el recurs preventiu o treballadora amb assignació de presència per
fer la tasca de vigilància i control?

Segons el Reglament dels serveis de prevenció, la ubicació dels recursos preventius o
treballadores i treballadors assignats de presència ha de:

• Permetre’ls el compliment de les seves funcions pròpies.

• Situar-los en un emplaçament segur que no suposi un factor addicional de risc ni per a ells ni
per a la resta la plantilla.

• Possibilitar que romanguin en el centre de treball durant el temps en què es mantingui la
situació que determini la seva presència.
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El RD 171/2204 és la
disposició normativa
reguladora de la coordinació
d’activitats empresarials
(CAE).

3.6 El recurs preventiu i la coordinació d’activitats empresarials

La legilació contempla tres supòsits diferents on té lloc aquesta coordinació
d’activitats empresarials:

1. Empreses concurrents, quan en un mateix centre de treball concurren
personal de diverses empreses.

2. Empresa titular, quan en un centre de treball d’un únic empresari o
empresària titular hi ha concurrència de persones treballadores de diverses
empreses.

3. Empresa principal, quan en un centre de treball hi ha concurrència de
persones treballadores de diverses empreses, on una d’elles exerceix com
a empresari o empresària principal.

És obligació de l’empresari o empresària principal, a més de complir les mesures
establertes pels empresaris o empresàries concurrents, vigilar el compliment de
la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes
i subcontractistes d’obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es
desenvolupin en el seu mateix centre de treball (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Deures en la coordinació d’activitats empresarials (CAE)

Font: ICSSL

Abans de l’inici dels treballs, l’empresari o empresària principal ha d’exigir que
contractistes i subcontractistes li acreditin per escrit, pel que fa a les obres i
els serveis contractats, que compten amb l’avaluació de riscos i la planificació
de l’activitat preventiva, així com haver complert amb les seves obligacions pel
que fa a informació i formació de les persones treballadores que hagin de prestar
els seus serveis en el seu centre de treball. L’empresa contractista és qui ha de
demanar aquesta documentació a les empreses que subcontracti per facilitar-la a
l’empresari o empresària principal.

L’article 11 del RD 171/2004 destaca que la presència en un centre de treball
de recursos preventius de les empreses concurrents es considera un mitjà de
coordinació de les activitats empresarials (CAE).
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El RD 67/2010, de 29 de
gener, d’adaptació de la

legislació de PRL a
l’Administració general de

l’Estat, en el seu article 9, fa
extensiva als centres de
treball de l’Administració

general de l’Estat la
normativa sobre la

presència de recursos
preventius i la CAE.

Així doncs, el recurs preventiu com a mitjà de coordinació implica que hi hagi
una sèrie de reunions entre les empreses concurrents i també entre els diferents
comitès de seguretat i salut i els delegats de prevenció per conèixer les mesures
acordades i documentades a través d’informacions, instruccions, protocols i
procediments de treball.

Diferències entre informar, instruir i vigilar

En la gestió de CAE cal tenir clar el significat dels següents termes:

• Informar és donar notícia d’alguna cosa, el conjunt de dades que formen part del contingut
del missatge a emetre i rebre per les empreses concurrents.

• Instruccions significa comunicar regles de conducta per realitzar les tasques d’alguna
activitat laboral o treball específic.

• Vigilar suposa el control efectiu, tant inicial com de seguiment, de les activitats de les
empreses concurrents en un mateix centre de treball; aquesta vigilància es recolza en l’ús
de protocols i procediments de treball detallats per a cada cas.

Tant si es tracta d’empreses privades com empreses públiques, per a la gestió
adequada de la coordinació de les activitats empresarials (CAE), a més d’una
persona encarregada de la coordinació de les activitats preventives (article 13 RD
171/2004), caldrà nomenar un o diversos recursos preventius en funció de:

• les activitats identificades com a perilloses,

• les detectades com de difícil control,

• les considerades com a activitats incompatibles,

• i el nombre d’empreses concurrents i persones treballadores actuant en el
centre de treball únic.

En algunes ocasions, com per exemple quan es tracta d’una gestió CAE senzilla
per tan sols ser entre dues empreses i on no hi ha gaire complexitat de riscos,
pot haver-hi coincidència de funcions en una mateixa persona com a encarregat
coordinador i com a recurs preventiu. En aquest cas caldrà que la persona disposi
de la formació mínima de tècnic intermedi en PRL i que la simultaneïtat de
funcions sigui compatible i permeti complir amb totes les funcions encomanades
a la persona que assumeix la doble funció.

3.7 El recurs preventiu a les obres de construcció

La figura del recurs preventiu en les obres de la construcció presenta singularitats
respecte a la figura del recurs preventiu recollida en l’art. 32 bis de la Llei 31/1995
de PRL, que s’aplica a la resta de sectors. En les obres de construcció, el recurs
preventiu vigila el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals
incloses en el pla de seguretat i salut de l’obra i comprova la seva eficàcia.
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Figures a les obres de
construcció

La disposició reglamentària de
les obres de construcció preveu
les figures de promotor de l’obra,
projectista, contractista principal,
altres contractistes i
subcontractistes i coordinador de
seguretat i salut durant la fase de
projecte i durant la fase
d’execució de l’obra.

Obligacions associades a la CAE del recurs preventiu durant l’execució de l’obra

• Coordinar, conjuntament amb la persona coordinadora de seguretat i salut de l’obra, certes
activitats potencialment perilloses o de risc realitzades per empreses o autònoms concurrents.

• Garantir el control de l’execució d’aquestes activitats i instruir les persones treballadores per
al correcte i immediat compliment de les mesures preventives.

• Informar les empreses concurrents dels incompliments dels treballadors que d’elles
depenguin i comunicar-los qualsevol insuficiència o inadequació de les mesures preventives
a l’hora d’executar treballs potencialment perillosos o de risc.

L’exigència de la presència de recurs preventiu a les obres s’aplicarà a cada con-
tractista principal per separat i sense perjudici de les obligacions del coordinador
o coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

El nomenament dels recursos preventius s’ha de fer per a cada treball o operació
concreta a l’obra, per quan es determini la necessitat de la seva presència dins del
pla de seguretat i salut de l’obra. És a dir, no es poden designar uns recursos
preventius generals per a tota l’obra.

El pla de seguretat i salut determinarà la forma de dur a terme la
presència dels recursos preventius, ja que aquest constitueix l’instrument
bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, si s’escau, avaluació dels
riscos i planificació de l’acció preventiva a les obres de construcció.

En resum, si com a resultat de la vigilància i el seguiment de control del
recurs preventiu s’observés l’absència, insuficiència o inadequació de les mesures
preventives, la persona responsable del disseny del pla de seguretat i salut de l’obra
procedirà, si escau, a la modificació del pla sense menysprear l’adopció immediata
de les mesures preventives adients.

3.8 Documentació i registres en la gestió del recurs preventiu

El Reglament dels serveis de prevenció, en el seu article 22 bis, estableix que
l’avaluació de riscos laborals —inicial o de seguiment— identificarà els riscos que
puguin veure’s agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives
o simultànies i els treballs o tasques integrants del lloc de treball lligats a les
activitats o processos perillosos o amb riscos especials. Posteriorment, aquests
resultats de l’avaluació de riscos marcaran una determinada planificació de les
mesures preventives o correctives que inclourà tot allò relacionat amb el recurs
preventiu.

La forma de dur a terme la presència de recursos preventius quedarà determinada
en la planificació de l’activitat preventiva, on s’especificarà:

• qui serà nomenat recurs preventiu,
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• el nombre del recursos preventius necessaris per a cada tasca o activitat,

• les activitats preventives o correctives subjectes a la seva presència,

• quina formació i capacitació han fe tenir els recursos preventius nomenats.

Tot això anirà condicionat a la naturalesa i la gravetat del risc identificat.

L’informe d’avaluació de riscos laborals i la planificació són els documents
principals en la gestió del recurs preventiu, acompanyats de l’acta de
nomenament d’aquests.

I quan es tracti d’obres de construcció, el RD 1627/1997 sobre les disposicions de
seguretat i salut en aquest sector indica que és el pla de seguretat i salut de l’obra
qui determinarà la forma de dur a terme la presència dels recursos preventius.

En les obres de construcció, el document principal de gestió del recurs
preventiu és el pla de seguretat i salut, acompanyat també de la seva acta
de nomenament.

En el cas que la necessitat de la presència de recurs preventiu sigui requerida per
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la persona responsable de l’empresa
procedirà a la revisió de l’avaluació incloent les situacions de risc detectades,
i modificarà la planificació de l’activitat preventiva incloent-hi la necessitat de
presència de recurs preventiu en aquestes situacions.

Es recomana que el nomenament dels recursos preventius o treballadores i
treballadors assignats quedi registrat en un document o acta d’acceptació de la
tasca.

En qualsevol situació laboral, la persona responsable de l’empresa ha d’identificar,
davant la resta de treballadors i treballadores, qui són les persones nomenades
com a recursos preventius i, especialment, notificar-ho als representants dels
treballadors en matèria preventiva (delegats de prevenció i comitè de seguretat
i salut, si n’hi ha).

Aquesta identificació es podrà efectuar, per exemple, exposant el nomenament en
un lloc visible al centre de treball (tauler d’anuncis, intranet, garita de vigilància
a l’entrada de les obres, vestuaris o similar). També és recomanable que durant
el desenvolupament de la feina la persona designada com a recurs preventiu (i
fins i tot la persona que té assignada la presència) porti un senyal visible que la
identifiqui per tal que la resta de treballadors i treballadores tinguin un referent en
cas de dubtes d’execució de la tasca que el recurs preventiu està vigilant.

Identificació de recurs preventiu

En les obres de construcció, els recursos preventius acostumen a portar una armilla i/o bé
un casc de seguretat d’un color diferent de la de la resta de treballadors de l’obra.

En algunes indústries, sovint la persona nomenada com a recurs preventiu és el cap de
torn o cap d’equip o encarregat de cada línia productiva, i ja són identificats per aquest
motiu.
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Llibre d’incidències

És un llibre habilitat per a aquest
efecte que ha d’haver-hi en cada
obra, amb la finalitat de dur a
terme el control i el seguiment
del pla de seguretat i salut. S’ha
de mantenir sempre a l’obra, i ha
d’estar en poder del coordinador
en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra o, si
no és necessària la designació de
coordinador, en poder de la
direcció facultativa.

La NTP 994: Recurso Preventivo de l’INSST facilita un llistat indicatiu, però no
exhaustiu, de les situacions en què els riscos es puguin veure agreujats o modificats,
així com les activitats o processos perillosos o amb riscos especials que poden
donar lloc a la presència de recursos preventius. Aquest llistat ha de servir per
especificar en la planificació de l’activitat preventiva quines activitats requereixen
la presència de recurs preventiu, així com el nivell de qualificació en cada cas.

Algunes activitats o processos perillosos amb necessitat de recurs preventiu

Taula 3.1.

Activitat o procés perillós o risc especial Reglament origen

Treballs amb riscos especialment greus de
caiguda en alçada, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada,
els procediments aplicats o l’entorn dels llocs
de treball

RD 604/2006 modifica el RD 39/97

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants
en zones controlades segons RD 53/1992, de
24 de gener, sobre protecció sanitària contra
radiacions ionitzants

RD 604/2006 modifica el RD 39/97

Treballs d’immersió sota l’aigua. Risc
d’ofegament per immersió. Treballs realitzats
en immersió amb equip subaquàtic

Annex I del RD 39/1997 i Annex II del RD
1627/1997

Amb l’objectiu que el document de planificació preventiva serveixi com a pri-
mera forma de documentar i registrar la necessitat del recurs preventiu, s’hauria
d’especificar per a cada actuació de vigilància encomanada el següent:

• Anomalia o risc identificat.

• Localitació de l’anterior.

• Mesura preventiva o correctora de la situació.

• Dates.

• Recurs preventiu, nombre i identificació personal.

• Formació necessària del recurs preventiu.

• Responsable del seguiment.

• Documentació associada a la tasca de vigilància a efectuar: avaluació de
riscos, fitxes de seguretat, instruccions de treball, llistes de comprovació i
acta de nomenament, entre d’altres.

En el cas de les obres de construcció, les actuacions dels recursos preventius
es poden recollir en el llibre d’incidències de les obres realitzant les anotacions
corresponents. Així, aquest llibre serà també un dels registres del recurs preventiu.

Quan hi hagi empreses concurrents al centre de treball que exerceixin activitats,
operacions o processos perillosos amb riscos especials, els recursos preventius
de les esmentades empreses han de col·laborar entre si. La presència dels
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recursos preventius s’haurà de veure reflectida en l’acta de coordinació d’activitats
empresarials (CAE).

A més, en funció de la complexitat i quantitat de tasques del recurs preventiu es
poden afegir altres registres, com seria per exemple un registre diari de les tasques
de vigilància, observació i control que realitzi de la situació que requereix la seva
presència.

Igualment, resulta convenient elaborar una instrucció particular per a cada situació
que requereixi la vigilància d’un recurs preventiu de manera que faciliti a la
persona nomenada la seva tasca de control.

3.9 Exemple registre de vigilància de la situació

Com a eina de comunicació essencial amb el responsable de la prevenció de riscos
laborals, el recurs preventiu hauria d’omplir algun document per registrar el que
hagi succeït en el decurs de la seva vigilància i control de la situació (vegeu la
figura 3.2).

Figura 3.2. Exemple de registre de vigilància
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Aquest registre disposaria de dos apartats amb informació:

• facilitada pel responsable de l’empresa al recurs preventiu

• omplerta pel recurs preventiu com a retorn un cop finalitzada la seva tasca
de vigilància o bé a diari, si així ho estipula el procediment elaborat.

3.10 Exemple: fitxes d’informació per a les tasques de vigilància i
control

Aquí es presenta un model de fitxa d’informació de seguretat per al recurs
preventiu corresponent a l’activitat de Treball en espais confinats que dona lloc a
la seva presència. En aquest tipus de fitxes es recullen les instruccions per al recurs
preventiu, els riscos i mesures de prevenció generals per a les activitats o processos
a vigilar. Lògicament, per portar adequadament la tasca de vigilància del recurs
preventiu, cada empresa hauria de completar la informació a les seves específiques
condicions de treball i afegir-hi la documentació associada, com ara informes
d’avaluació de riscos, planificacions de l’activitat preventiva, pla de seguretat i
salut...

Instruccions per al recurs preventiu:

Fase prèvia

• Rebre, junt amb el nomenament, la documentació relativa a aquesta ope-
ració de vigilància del treball en espais confinats: avaluació de riscos
específica, pla de seguretat, procediment, instrucció...

• Recepcionar el registre de vigilància facilitat per l’empresa, on es recullen
les activitats i/o els riscos, així com les mesures preventives planificades,
per a l’acció concreta a portar a terme en la vigilància dels treballs en espais
confinats.

• Verificar que es disposa dels equips de protecció individual i que el seu estat
és correcte, així com l’adequació de la roba de treball a utilitzar.

• Comprovar que es verifica l’estat de l’atmosfera interior i que es disposa de
la ventilació natural adequada o, en el seu defecte, un sistema de ventilació
forçada.

• Revisar els equips, màquines i eines de treball per assegurar que reuneixen
els requerimetns de seguretat establerts i són els indicats per al tipus
d’atmosfera.

• Comprovar que l’accés al recinte queda lliure d’obstacles i que es disposa
dels mitjans d’intervenció adequats en cas d’urgència.

• Verificar les cotes i senyalitzacions correctes de la zona: treballs a realitzar,
zona amb risc, prohibició del pas a tota persona aliena al treball...
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• Comunicar a l’empresari o empresària l’absència, insuficiència o manca
d’adequació de les mesures preventives, perquè procedeixi de forma imme-
diata.

Fase de realització de la tasca

Durant aquesta fase cal evitar, en la mesura del possible, accedir a la zona de treball
per no veure’s exposat al risc:

• Vigilar que el treballador porta a terme les tasques complint amb les
activitats preventives establertes, com pot ser, entre altres, l’ús apropiat dels
equips de protecció individual.

• Verificar que els treballadors no retiren les mesures de protecció col·lectiva
i, si cal, que s’utilitza l’equip de protecció individual en cada cas.

• Comprovar que les activitats preventives establertes són eficaces i adequa-
des als riscos.

• Comprovar la realització de mesuraments continuats de l’atmosfera interior
des de l’exterior.

• Permetre l’accés únicament a les persones autoritzades.

• Vigilar l’aparició de riscos no previstos derivats de la situació i comunicar-
ho a l’empresari.

• Si no es compleixen adequadament les mesures preventives, donar les indi-
cacions necessàries als treballadors per al correcte i immediat compliment.

• Informar l’empresari o empresària, si no s’esmena el deficient compliment
de les activitats preventives, perquè adopti les mesures necessàries.

Fase de finalització del treball

• Comprovar que es restableixen les condicions inicials prèvies al treball.

• De cada actuació de vigilància es completarà el registre de vigilància amb
el resultat d’aquesta: compliment de les mesures preventives, irregularitats,
comunicacions a l’empresari o empresària...

Riscos específics (llistat no exhaustiu):

• Asfíxia: atès que la concentració d’O2 en l’aire és inferior al 18%. Això és
degut al consum d’aquest o al desplaçament per altres gasos.

• Incendi o explosió: la concentració de substàncies inflamables és superior
al 25% del límit inferior inflamable.

• Intoxicació: la concentració de productes tòxics (gasos, pols fina, vapors)
en l’aire supera el límit d’exposició.
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Mesures generals de prevenció:

• Vigilància externa continuada per persona instruïda i en contacte visual o
comunicació efectiva, formada en primers auxilis.

• Accés a l’interior de l’espai confinat amb sistema anticaigudes.

• S’han de fer controls del nivell d’oxigen de l’atmosfera interior, havent de
ser aquest superior al 20% i inferior a 23%; davant nivells inadequats cal
utilitzar equips de respiració semiautònoms o autònoms.

• S’ha de comprovar l’absència d’atmosferes explosives i la inexistència de
substàncies inflamables tòxiques o corrosives en l’ambient.

• Les entrades i sortides de recinte han d’estar buides i s’ha de disposar dels
elements necessaris per a la intervenció en cas d’urgència.

• Hi ha d’haver una adequada ventilació dins de recinte, i s’hauran d’instal·lar
ventilació forçada quan sigui necessària.

• Els equips d’il·luminació i treball han d’estar alimentats per tensions de
seguretat de 24 volts, deixant fora de l’espai confinat el transformador.

Proteccions individuals (llistat no exhaustiu) (figura 3.3):

Figura 3.3. Alguns exemples de proteccions individuals
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Danys derivats del treball

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

4. Gestió dels accidents de treball i malalties professionals

Els factors de risc presents en les condicions de treball són font potencial de riscos
laborals que poden causar danys sobre la salut de les persones treballadores que
hi estan exposades. Tant tradicionalment com normativament, la classificació
d’aquests danys és la següent:

• Accidents de treball.

• Malalties professionals.

• Altres patologies derivades del treball.

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

Art 115 Concepte de l’accident de treball (LGSS, RD 8/2015, de 30 d’octubre)

1. S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o
com a conseqüència del treball que executa per compte d’altri:

• a) Les lesions que pateix el treballador en anar o tornar del seu lloc de treball.

• b) Les lesions que pateix el treballador com a conseqüència de la realització de les funcions
dels càrrecs electius de caràcter sindical, així com els patits en anar o tornar del lloc on es
portin a terme les funcions pròpies dels càrrecs indicats.

• c) Els que pateixi amb ocasió o com a conseqüència de les tasques que, encara que
siguin diferents de la seva categoria professional, executa el treballador complint ordres de
l’empresari o espontàniament en interès del bon funcionament de l’empresa.

• d) Les lesions ocasionades en actes de salvament o similar en l’àmbit de treball.

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

• f) les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugin com a
conseqüència de la lesió de l’accident.

• g) Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada,
gravetat o finalització, per malalties intercurrents, que constitueixen complicacions derivades
del procés patològic determinat pel mateix accident o tinguin el seu origen en afeccions
adquirides en el nou medi on s’hagi situat el pacient per a la seva curació.

[...]

La definició d’accident de treball inclou diverses accepcions o circumstàncies:

• Accidents que pateix el treballador dins el centre de treball.

• Accidents que pateix el treballador en anar o tornar del lloc de treball
(accident in itinere).
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’In itinere’ vs. ’in missio’

Els accidents de treball in itinere
són aquells que es produeixen en
el desplaçament d’anar o tornar

de la feina a la residència del
treballador. Mentre que els

accidents de treball in missio és
el que es produeix durant el

desplaçament del treballador a
una destinació diferent de la seva

habitual, per tal de realitzar
activitats laborals encomanades

per l’empresari.

Una lesió és un dany
ocasionat sobre les

persones, derivat d’un
accident.

Malalties professionals

La guia d’ajuda per valorar les
malalties professionals publicada

per l’INSST ja va per la quarta
edició; podeu descarregar-la en

el següent enllaç:
tinyurl.com/4fz6bahw.

• Accidents que pateix el treballador en ocasió del compliment de les ordres
de l’empresari fora del centre de treball (accident in missio).

• Malalties no classificades com a professionals.

L’accident de treball és definit jurídicament per l’article 115 de la Llei
general de la Seguretat Social com a “tota lesió corporal que pateix el
treballador en ocasió o com a conseqüència del treball realitzat per compte
aliè”.

Segons la gravetat dels accidents, els podem classificar de la següent manera:

• Sense baixa.

• Lleus: petits talls i cops, irritacions dels ulls per la pols, mal de cap,
molèsties i desconfort que no causin baixa de més d’una setmana, entre
d’altres.

• Greus: talls importants, fractures, sordesa, cremades en graus menors,
algunes lesions musculoesquelètiques, entre d’altres.

• Molt greus: amputacions, fractures obertes, cremades en graus majors,
lesions múltiples, entre d’altres.

• Mortals.

Des del punt de vista de la prevenció, pot haver-hi situacions no desitjades,
que no produeixen cap dany, però que sota circumstàncies diferents podrien
haver produït lesions a les persones o danys a la propietat; aquests
esdeveniments els anomenem incidents. I aquelles situacions que només
provoquen danys materials, les anomenem accidents en blanc.

El Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, aprova el quadre de malalties
professionals en el sistema de la Seguretat Social, i s’estableixen criteris per a la
seva notificació i registre. Ha estat modificat pelRD 1150/2015 i el RD 257/2018
per ampliar el quadre inicial i incorporar el càncer de laringe a causa de l’amiant
i el càncer de pulmó per pols de silici.

Art 116 Concepte de malaltia professional (LGSS, RD 8/2015, de 30 d’octubre)

“S’entén per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per
compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les
disposicions d’aplicació i desplegament d’aquesta Llei, i que sigui provocada per l’acció
dels elements o les substàncies que s’indiquin en aquest quadre per a cada malaltia
professional”. [...]

Els danys classificats com a altres patologies derivades del treball són les que,
tot i que són malalties que es contrauen per les condicions laborals deficients, la
seva aparició està influïda també per altres factors extralaborals, com poden ser
factors biològics, genètics, ambientals... Sovint és molt complicat assenyalar un

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0c2b4db3-c033-4503-8b52-0de02443f43d/Gu%C3%ADa+Ayuda+Valoraci%C3%B3n+EEPP_Castellano_v4.0_Accesibilidad.pdf?MOD=AJPERES
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únic origen d’aquest tipus de patologies i, fins i tot, de vegades les denominen pa-
tologies inespecífiques (com per exemple, l’envelliment prematur o els problemes
circulatoris i digestius).

La gestió dels accidents de treball i les malalties professionals forma part de les
responsabilitats dels empresaris en matèria de seguretat i salut, i és una de les
activitats que ha de dur a terme el servei de prevenció de riscos laborals, tant si és
propi com aliè a l’organització.

Tots aquests fets —tant incidents com accidents de treball i malalties professio-
nals— han de ser motiu d’anàlisi per part del tècnic en prevenció, amb la finalitat
d’implantar mesures i millores per evitar que tornin a succeir. Tant accidents com
incidents són una font d’informació essencial per evidenciar situacions de risc,
avaluar-les i proposar les mesures de prevenció pertinents amb l’objectiu que no
tornin a succeir.

La importància de fer una anàlisi, un seguiment i una investigació dels fets
causants i dels danys encara es pot argumentar amb la coneguda teoria que Frank
Bird va plantejar als anys cinquanta amb la piràmide de control de riscos sobre
la relació entre els incidents i els accidents amb danys per a la salut de les persones
treballadores (vegeu la figura 4.1).

Figura 4.1. Piràmide de control de riscos

Frank Bird

L’aplicació de les tècniques i els procediments posteriors d’anàlisi, investigació
i seguiment dels incidents, accidents i detecció de malalties professionals tenen
com a objectiu eliminar o disminuir el risc que es produeixin aquests i el dany que
poden causar, en primera instància, a les persones, però també als béns i al medi
ambient. És a dir, prevenir els accidents i les malalties professionals, evitant que
es produeixin o minimitzant-ne les conseqüències immediates sobre les persones
i els béns.

La LPRL no només considera “accidents” aquells fets que causen lesions,
sinó també aquells que les poden produir.
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4.1 Actuació en cas d’accident de treball: assistència sanitària i
notificació

L’objectiu principal de la prevenció és evitar que l’accident es produeixi (vegeu la
figura 4.2).

Figura 4.2. Prevenir vol dir eliminar o disminuir riscos i
danys

En cas que l’accident esdevingui, cal seguir uns procediments establerts; tant pel
que fa a l’assistència sanitària que ha de rebre la persona accidentada, com pel que
fa als tràmits administratius que les empreses han de realitzar per notificar que hi
ha hagut un accident, així com la investigació del mateix accident, que serveix per
prendre mesures oportunes per tal d’evitar-ne de futurs.

4.1.1 Assistència sanitària

Davant d’un accident, cal portar l’accidentat al centre d’assistència més pròxim
segons l’ordre de referència que tot seguit s’indica:

• Centres assistencials propis de les mútues d’accidents de treball.

• Centres assistencials concertats.

En casos d’atenció al lesionat per causa d’urgència greu, cal adreçar-se sempre
al centre mèdic més proper. Si ha estat atès en un centre que no correspon
als propis o als concertats de les mateixes mútues, s’haurà de contactar amb la
mútua en el termini de temps més breu possible perquè, en cas de baixa, es
realitzi la prescripció facultativa. És recomanable que la persona accidentada
vagi amb el document de sol·licitud o volant d’assistència per accident de treball
degudament emplenat per l’empresa per facilitar l’atenció sanitària sense cap
demora. Naturalment, en els casos de major urgència la persona accidentada
sempre anirà acompanyada d’algun responsable de l’empresa.
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CoNTA, portal de
notificació dels AT

Podeu consultar-ne la web en el
següent enllaç: CoNTA.

Autoritat laboral

A Catalunya, l’autoritat laboral
competent són els serveis
territorials del Departament de
Treball corresponents a l’àmbit
geogràfic on s’ubiqui el centre de
treball del treballador accidentat.

4.1.2 Tràmits posteriors a l’assistència mèdica: relació d’AT i
notificació

Un cop la persona accidentada ha rebut l’assistència mèdica pertinent, i en cas
que el metge que l’ha atès estimi que no requereix la baixa laboral, es podrà
reincorporar a la feina sense percebre cap prestació econòmica. No obstant això,
se li lliurarà el full mèdic sense baixa laboral com a justificant i informació de
l’assistència facultativa rebuda.

Al seu torn, l’empresa haurà d’emplenar mensualment la relació d’accidents de
treball esdevinguts sense baixa mèdica i l’haurà de remetre en línia a l’autoritat
laboral competent (a Catalunya s’enviarà a través de la plataforma del Departament
de Treball, amb l’autentificació i acreditació prèvia de l’empresa usuària del
sistema). Aquesta relació s’enviarà els cinc primers dies hàbils del mes següent al
que correspon la informació.

L’any 2012, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va posar
en marxa el portal CoNTA. Aquest proporciona una via de comunicació directa
i fluida amb empreses i mútues, al mateix temps que permet obtenir informació
útil per al disseny de les polítiques de promoció de la seguretat i salut laboral de
tal manera que aquestes responguin a les necessitats i als problemes reals de les
empreses i persones de Catalunya.

Per garantir la seguretat d’accés als usuaris, CoNTA requereix un certificat digital
que les empreses o els seus representants (gestors i graduats socials, entre d’altres)
poden obtenir davant qualsevol organisme certificador acreditat per CATCert.

Quan es determini que el treballador necessita la baixa laboral no podrà reprendre
el seu treball i, per això, el centre que l’ha assistit li lliurarà el document del full
mèdic de baixa, que consta de tres exemplars:

• l’original per a la mútua,

• una còpia per al treballador i

• una altra còpia perquè ho comuniqui a l’empresa.

Posteriorment, l’empresa haurà d’emplenar i remetre a l’autoritat laboral compe-
tent el full d’accident de treball en línia (si no és que ho ha fet així des del principi
mitjançant el portal web).

Notificació de l’accident de treball

La declaració d’accidents de treball s’efectua emplenant el model oficial que es
troba al portal i es pot fer pels mitjans telemàtics del portal amb els mateixos
efectes jurídics que les efectuades per la resta de mitjans admesos en dret, seguint
la normativa corresponent.

https://conta.gencat.cat/conta/portal/
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Normativa aplicable

• Ordre TRE/241/2007, de 22 de juny, per la qual s’amplia de forma indefinida el termini que
estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10/2004.

• Ordre TRI/215/2004, de 15 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TRI/10/2004, de 26 de
gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball
(DOGC 4163, pàg. 12431,de 26/6/2004).

• Ordre TRI/10/2004, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment de notificació
electrònica dels accidents de treball (DOGC 4061, pàg. 2075 2/2/2004).

La notificació feta per mitjans telemàtics es considerarà presentada davant l’ad-
ministració quan s’enregistri en el registre telemàtic de l’Administració Oberta
de Catalunya, que és l’únic registre telemàtic a Catalunya habilitat per a la
recepció de notificacions d’accidents de treball, de manera que quedi constància,
en l’assentament d’entrada, les dades següents: número de registre d’entrada, data
i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació del remitent o
del seu representant, i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la notificació.

El termini per a la presentació del full d’accidents de treball són de cinc dies hàbils
des de la data en què es va produir l’accident o des de la data de la baixa mèdica.
Excepcionalment per als accidents greus, molt greus o que provoquin la defunció
del treballador o per a aquells accidents que han afectat més de 4 treballadors,
a banda del preceptiu full d’accidents de treball, l’empresa haurà d’efectuar una
comunicació urgent en el termini de 24 hores.

Quant a les dades de l’accident, s’ha de fer constar la informació de l’accident
(és a dir, la data, el lloc i dia de la setmana de l’accident) i s’ha de descriure (la
manera en què es va produir, l’agent causant...):

• Si es tracta d’un accident nou o si es tracta d’una recaiguda d’un accident
anterior.

• Dades del treballador, tant personals (nom, cognoms, sexe, DNI...), com
laborals (grup de cotització a la Seguretat Social, ocupació, antiguitat, lloc
de treball, tipus de contracte...).

• Dades de l’empresa, on s’ha d’especificar el nom i l’adreça, així com el seu
codi de compte de cotització.

• Dades referents al centre de treball on han ocorregut els fets.

• Dades referents als factors de risc i als agents materials causants de la lesió.

• Dades referents a l’existència de pla de seguretat.

• Dades assistencials. Es refereixen a la descripció de la lesió, a la part del
cos lesionada, al metge que va assistir l’accidentat, al tipus d’establiment
sanitari i, sobretot, al grau de lesió: lleu, greu, molt greu o defunció.

• Dades econòmiques. S’ha d’indicar la base de cotització del treballador el
mes anterior a l’accident i determinar-ne la base reguladora per a la prestació
d’incapacitat temporal.

• Actuació en cas d’accidents greus, molt greus o defunció.
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Trobareu informació sobre
els tipus d’incapacitats a
la secció “d’Annexos”
d’aquest apartat.

Podeu consultar les sigles
que surten en el contingut,
en el “Glossari” del mòdul.

Orientacions en la
investigació

Les normes internacionals de
gestió de qualitat, com
l’OSHSAS 18001:2007 o bé
l’ISO 45001, no proporcionen un
únic model d’investigació
d’accidents i incidents de treball,
però sí donen orientacions sobre
la seva importància i què cal tenir
en compte en la gestió d’aquests.

Canvi de situació de baixa laboral a alta laboral

Durant el seguiment assistencial al pacient, el facultatiu podrà emetre el corres-
ponent full mèdic d’alta laboral quan consideri que el treballador ja es troba
restablert i en condicions de reincorporar-se al treball, encara que puguin quedar
algunes limitacions o seqüeles de les lesions patides. Això significa el final
de la situació d’incapacitat temporal i, per tant, del pagament de la prestació
econòmica per part de la mútua i del pagament delegat d’aquesta prestació per
part de l’empresa.

En el supòsit que fos una alta amb seqüeles, s’iniciaran els tràmits necessaris per
avaluar-les. Serà la mútua de l’empresa la que efectuarà els passos necessaris
davant els organismes de la Seguretat Social per determinat possibles incapacitats
definitives subjectes a indemnització.

Els accidents de treball comporten una inestimable informació que cal que
l’empresa utilitzi a fons per evitar futurs sinistres, millorar els sistemes de
prevenció d’accidents de treball i, en definitiva, reduir la sinistralitat laboral dins
l’organització empresarial. Per aquest motiu, cal analitzar i aprofundir sobre els
elements o factors generadors d’accidents, les implicacions i responsabilitats;
així com mantenir-ne un registre i control estadístic. Aquest mètode d’anàlisi és
el procés d’investigació d’accidents de treball.

Per altra banda, també és important reflexionar sobre els costos de la prevenció,
fet que implica conèixer els conceptes elementals de la comptabilitat a l’empresa,
els models tradicionals de control, els tipus de costos i els mètodes més destacats
per calcular-los. Tots ells, elements que formen part de la gestió econòmica de
la seguretat, i que és important visualitzar-los per tal de conscienciar l’empresa
perquè afavoreixi la seva inversió.

4.2 Investigació d’accidents de treball

La investigació dels accidents és una actuació preventiva i arrenca paradoxalment
amb l’existència prèvia d’un accident de treball. Té la seva raó de ser a partir d’un
error dels sistemes de seguretat, que s’han mostrat insuficients o ineficaços per
evitar l’aparició d’un accident. Aquesta actuació té com a principal justificació
que s’aprofiti l’experiència que pot donar quan l’error s’actualitza.

La seva importància resideix en la mateixa objectivitat de les dades i en un fet
consumat. Un accident succeït ens indica l’existència real d’un risc que no s’ha
detectat prèviament. El registre d’aquests casos i el seu tractament estadístic
proporcionen dades sobre com, on, quan i quants accidents es produeixen, però
no informen sobre el perquè passen (causes dels accidents).

És evident que conèixer el perquè passen els accidents és una dada molt interessant
per a tot tècnic prevencionista, ja que només coneixent les causes dels accidents
es podran aplicar les mesures correctores pertinents encaminades a evitar que es
repeteixin.
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Perquè la investigació dels accidents sigui eficaç, és necessari tenir presents una
sèrie de normes i una metodologia.

Per què s’han d’investigar els accidents i/o incidents?

• Perquè del que ha passat n’extraurem un aprenentatge.

• Determinarem els riscos.

• Previndrem futurs accidents.

• Solucionarem problemes abans que resultin en pèrdues.

• Podrem determinar les causes reals de les pèrdues.

• Demostrarem preocupació per la sinistralitat davant dels empleats.

La investigació d’accidents té com a objectiu deduir les causes que generen els
accidents a través d’un coneixement previ dels fets ocorreguts, a fi de poder
dissenyar i implantar mesures correctores encaminades tant a eliminar les causes
per evitar la repetició del mateix accident o similars, com a aprofitar l’experiència
per millorar la prevenció a l’empresa.

La investigació d’accidents es defineix com la tècnica utilitzada per
analitzar en profunditat un accident laboral ocorregut, a fi de conèixer el
desenvolupament dels esdeveniments i determinar per què ha passat.

4.2.1 Implicacions i responsabilitats

Quan hi ha un accident a la seva secció o àrea, el comandament directe és l’en-
carregat d’actuar i donar les instruccions corresponents per mantenir la situació
sota control i evitar danys majors. Quan l’accident impliqui cures importants o
baixes, haurà d’informar del que ha ocorregut al responsable de la seva secció al
més aviat possible.

També el comandament directe és el responsable de realitzar la investigació dels
accidents especificats en l’abast d’aquest procediment, esdevinguts a la seva àrea
o secció, i d’enviar els resultats de la investigació a la direcció. En el cas que els
accidents siguin de certa importància o que li surtin dificultats en la investigació
de les causes o en el disseny de les mesures que s’han d’implantar, haurà de
recórrer a l’assessorament i cooperació del responsable de la unitat funcional, del
coordinador de prevenció o d’un especialista.

Els directors de les unitats funcionals hauran de participar en la investigació
quan els accidents siguin greus o poguessin haver-ho estat; a la vegada hauran
de controlar que als llocs de treball s’apliquen les mesures preventives acordades
arran dels accidents investigats en el termini establert.



Gestió de la prevenció 105 Metodologies i control de la prevenció

La investigació permetrà
identificar...

... quines eren les situacions de
risc desconegudes o
infravalorades fins al moment
d’implantar mesures correctores
per al seu control.

El coordinador de prevenció/servei de prevenció és l’encarregat d’assessorar i
ajudar en les investigacions sempre que, en una investigació de la línia, l’investiga-
dor així ho requereixi. Tanmateix, realitzarà la investigació d’aquells supòsits que,
per la seva complexitat, gravetat..., requereixin una investigació especialitzada.
També ha de recopilar els registres dels accidents i elaborar estadístiques de la
sinistralitat.

La direcció de l’empresa/administració ha de notificar l’accident a l’autoritat
competent i assegurar-se que les mesures adoptades es compleixen.

Tots els treballadors de l’empresa hauran de col·laborar i testificar en la investi-
gació d’accidents sempre que puguin aportar dades d’interès sobre el succés.

Selecció dels accidents que s’han d’investigar

L’art. 16.3 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) obliga l’empresari a
“investigar els fets que hagin produït un dany per a la salut dels treballadors a fi de
detectar les causes d’aquests fets”.

L’obligació de l’empresari s’estén a la investigació de tots aquells accidents amb
conseqüències lesives per als treballadors afectats. Això serà suficient si l’objectiu
de l’empresa és complir formalment el text de l’articulat de la Llei.

Investigar els accidents de treballs és obligació de l’empresari.

Ara bé, si l’empresa persegueix millorar la prevenció, no n’hi haurà prou amb una
lectura àmplia de la LRPL, que té una vocació prevencionista com es dedueix ja
des de la seva exposició de motius.

S’investigaran i registraran:

• Tots els accidents que hagin causat un dany als treballadors.

• Tots els accidents amb pèrdues materials significatives o que impliquin
aturada de procés.

• Els accidents/incidents que, potencialment o canviant alguna condició,
podrien haver tingut conseqüències greus, com conats d’incendis, caigudes
lliures de càrregues...

• Altres que, a judici del comandament directe, sigui convenient investigar.

4.2.2 Desenvolupament de la investigació d’accidents de treball

La investigació s’efectuarà immediatament després de l’accident, una vegada s’ha
controlat la situació, en un termini no superior a 48 hores. Es persegueix recons-
truir la situació que existia quan va succeir l’accident, tenint en compte tots aquells
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factors que directament o indirectament van intervenir-hi i van materialitzar-lo;
tant en l’àmbit de les condicions materials i de l’entorn ambiental, com dels
aspectes humans i organitzatius.

Això ha de permetre arribar a la deducció rigorosa de les causes que han provocat
l’accident, és a dir, conèixer per què s’ha produït, per tal d’eliminar-les.

Tots els comandaments de les diverses unitats funcionals on s’hagin produït els
accidents hauran d’estar informats sobre les mesures que s’hauran d’adoptar com
a resultat de la investigació.

Les experiències dels accidents de treball seran aprofitades en el conjunt de l’em-
presa per millorar la prevenció. En aquest sentit, els resultats de les investigacions
hauran de ser difosos als comandaments i al personal afectat pels riscos en qüestió.

S’haurà d’emplenar el formulari d’investigació d’accidents i incidents de manera
clara i detallada per evitar posteriors dubtes o interpretacions. Cadascun dels
apartats del formulari ha de ser emplenat pel servei o la persona indicada: recursos
humans, el comandament directe, coordinador de prevenció...

Es consideren cinc etapes fonamentals en el procés d’investigació d’un accident
de treball:

1. Obtenció i integració de les dades.

2. Determinació de les causes.

3. Anàlisi causal.

4. Ordenació de les causes.

5. Emissió de l’informe d’investigació.

4.2.3 Obtenció i integració de les dades

En aquesta fase es persegueix reconstruir in situ quines circumstàncies van donar
lloc a la materialització de l’accident. Això exigeix buscar totes les dades sobre
el tipus d’accident, temps, llocs, condicions de l’agent material o condicions
materials del lloc de treball, mètodes de treball i altres dades complementàries
que es jutgin d’interès per descriure totalment l’accident.

En la investigació d’accidents hem d’evitar buscar responsabilitats i culpables,
ja que serien judicis prematurs que no pertoquen al tècnic i podrien condicionar
desfavorablement el desenvolupament de la investigació.

Per obtenir les dades caldrà:

• Acceptar només fets provats. S’han de recollir fets concrets i objectius i no
suposicions, interpretacions ni judicis de valor, ja que es busquen causes i
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S’ha d’evitar fer judicis de
valor durant la presa de
dades de la investigació.

no responsables. L’investigador X ha manifestat a l’investigador clarament
les persones amb les quals s’entrevista abans d’iniciar la investigació.

• Preguntar a les diferents persones que poden aportar dades (accidentat, caps,
tècnics...) de manera individual, a fi d’evitar influències. En una fase
avançada de la investigació pot ser útil reunir aquestes persones quan sigui
necessari aclarir versions no coincidents.

Consells per fer una entrevista

1. Entrevistar individualment i en privat.

2. Entrevistar ràpidament un cop succeït l’accident.

3. Escollir l’àrea adequada.

4. Fer que la persona se senti segura durant l’entrevista.

5. Fer preguntes obertes, ja que d’aquesta manera obtindrem més informació.

6. Resumir el que s’ha escoltat i s’ha dit en l’entrevista.

7. Prendre notes i repassar-les amb l’entrevistat.

8. Fomentar entrevistes de seguiment si fos necessari.

• Reconstruir l’accident in situ. Per saber perfectament què ha succeït és
important conèixer la disposició dels llocs i l’organització de l’espai de
treball.

Estudi del lloc de l’accident

És necessari que la persona que investiga l’accident se situï en el lloc on ha succeït el
fet i que adopti la posició de la persona accidentada abans de l’accident i com va quedar
després d’aquest. Ha de poder conèixer de primera mà quins van ser els moviments que
cada persona treballadora implicada en l’accident feia abans, durant i després de l’accident.
Així podrà buscar apropiadament les condicions de treball que varen possibilitar l’accident.
Per això, és necessari anar al lloc de l’accident tan aviat com sigui possible immediatament
després, sense que ningú hagi pogut tocar ni arreglar cap dany material. Tota reparació
hauria d’esperar, sempre que sigui possible, la realització de la investigació.

• Preocupar-se de tots els aspectes que hagin pogut intervenir-hi. Per a això,
s’han d’analitzar totes aquelles qüestions relatives tant a les condicions
materials del treball (instal·lacions, equips, mesures de treball...) com a les
organitzatives (mètodes i procediment de treball...) del comportament humà
(qualificació professional, aptitud, formació...) i de l’entorn mediambiental
(neteja, il·luminació...).

Integració de les dades:

Una vegada recopilada la màxima informació possible sobre el cas, s’ha de
procedir al tractament i la valoració global d’aquesta informació atenent la seva
fiabilitat i la lògica amb el context total, cosa que permet arribar a la comprensió
del desenvolupament de l’accident.
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Podeu veure un model de
procediment d’investigació

d’accidents i incidents de
l’INSST en la secció

“Annexos” del web
d’aquest crèdit.

Durant la fase d’integració de les dades es busca la resposta fidedigna a la
pregunta: què ha succeït?

4.2.4 Determinació de les causes

La determinació de les causes sempre ens donarà com a resultat els motius
demostrats i mai basats en simples suposicions. Això ens porta al mateix objectiu
de la investigació d’accidents, que com s’ha dit consisteix en la determinació
fidedigna de les causes reals.

L’objectiu de la determinació de les causes és l’anàlisi dels fets per obtenir
les causes de l’accident com a resposta a la pregunta: per què va succeir?

De l’anàlisi precedent sorgeix un nombre de causes relativament elevat. Per
això convé seleccionar les causes que realment tenen una participació decisiva
en l’accident (causes principals) i diferenciar-les d’altres causes que, si bé han
incidit més o menys en l’accident, no han estat decisives (causes secundàries).

L’objectiu d’aquesta etapa de selecció de causes es fixa en l’obtenció de les causes
principals de l’accident per poder-lo eliminar.

La causa d’un accident és tota condició que intervé en la gènesi o el
desenvolupament d’aquest.

Per discernir si una causa és principal o no, podem ajudar-nos dels següents
criteris:

• Són causes principals aquelles sobre les quals podem actuar per eliminar-les
dintre del context de possibilitats sociològiques, tecnològiques i econòmi-
ques.

• No es poden considerar com a causes principals aquelles sobre les quals
sigui inviable actuar, tot i que han pogut tenir una incidència important en
l’esdeveniment.

• Les causes principals s’han de poder eliminar individualment i, en conse-
qüència, eviten l’accident o les seves conseqüències en tots els altres casos
o almenys en un tant per cent elevat.

Les causes que provoquen el desencadenament dels successos finals que materi-
alitzen l’accident se solen denominar causes immediates, i en canvi, les causes
que són a l’origen del procés causal se solen denominar causes primàries o
bàsiques. Normalment aquestes causes són degudes a errors de disseny o de
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gestió. És important actuar sobre aquestes causes que són a l’origen de moltes
de les situacions anòmales que es produeixen.

En un accidente sempre hi ha una multiplicitat de causes, i la millor forma de
realitzar la investigació és determinar-les seguint la seva classificació com a:

• Causes immediates: considerem com a tals els actes insegurs i les condi-
cions perilloses, és a dir, totes les causes que participen en l’accident d’una
manera evident i visible.

– Actes insegurs o factor humà: comportaments imprudents de treballa-
dors o caps que introdueixen un risc que pot ser la causa de l’accident.

– Condició perillosa o factor tècnic: errades en materials, instal·lacions,
normativa o disseny del procés de treball que introdueixen un risc, que
pot ser la causa de l’accident.

• Causes bàsiques: considerem com a tals els actors personals i factors de
treball, és a dir, totes les causes que són al darrere de les causes immediates
i fan que aquestes causes immediates apareguin. Ens remeten sempre a
alguna cosa que falta o falla en l’organització del treball.

Exemples de causes immediates i bàsiques

1. Un acte insegur és per exemple retirar les proteccions d’un equip de treball; clar exemple de
causa immediata és si algú pateix un accident de treball fent-se un tall a les mans.

2. Una condició perillosa és la utilització d’equips de treball inadequats o defectuosos, obrint la
possibilitat a patir evidentment un accident a causa d’aquest ús.

3. Altres exemples de causes immediates podrien ser els relacionats amb l’ordre i la neteja, com
l’existència de bassals de líquids a terra o caixes al mig del pas de la zona de treball.

4. Un exemple de causa bàsica inherent a la persona seria disposar de poca agudesa visual o
poca força física per portar a terme una tasca determinada, mentre que exemples de causes
bàsiques inherents a l’organització i planificació de l’empresa serien un mal disseny de les
instal·lacions, els errors en les compres, un manteniment deficient, incorrecta formació del
personal...

4.2.5 Anàlisi causal

A fi de facilitar l’obtenció de les causes de l’accident, és convenient analitzar-
ne les diferents fases i diferenciar les primàries (que són l’origen de l’accident)
d’aquestes causes desencadenants de l’accident i que d’alguna manera permeten
la lesió.

En la determinació de les causes de l’accident s’ha de tenir present que rares
vegades un accident s’explica per l’aparició d’una sola o unes poques causes que
el motivin; al contrari, tots els accidents tenen diverses causes que solen estar
lligades entre si.
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Per això, en la investigació de tot accident, s’ha d’aprofundir en l’anàlisi causal,
identificant les causes de diferent tipologia que intervenen en la seva materialitza-
ció i no considerant-les com a fets independents, sinó que s’han de considerar i
analitzar en la seva interrelació, ja que tan sols la interrelació entre elles és el que
en molts casos aporta la clau que permet interpretar l’accident.

Un accident és la conseqüència lògica d’un encadenament de causes.

4.2.6 Ordenació de les causes

Encara que l’objectiu primer de la investigació d’accidents és conèixer-ne les
causes, tot el procés de la investigació ha de concloure en una sèrie de propostes
que, a criteri de l’investigador, haurien evitat l’accident.

Per això és important ordenar les diferents causes que van possibilitar la materialit-
zació de l’accident amb la finalitat d’adaptar un ordre de prioritat en l’establiment
de les mesures correctores que s’han de prendre per evitar l’aparició d’accidents
futurs, similars a l’estudiat, i d’altres en els quals intervenen els mateixos factors.

Que succeeixi un accident és una desgràcia. Que es repeteixi un accident és
un fracàs.

Per ordenar les causes es poden usar diferents eines de classificació i anàlisi
d’aquestes, com poden ser mapes conceptuals, diagrames de flux, matriu de
criteris, arbres de causes i diagrames causa-efecte...

En aquesta organització de les causes i les relacions que mantenen s’ha de seguir la
classificació resultant de la fase de determinació de les causes. Sovint, a l’origen
dels accidents hi ha diverses errades de gestió (causes bàsiques). Evidentment,
però, s’ha d’actuar prioritàriament sobre el grup de causes principals. Hem de
recordar que en teoria és suficient l’acció preventiva/correctiva sobre una d’elles,
si bé per a una major fiabilitat preventiva en molts casos es pot recórrer (i s’ha de
fer) a més d’una acció sobre les causes bàsiques, a banda d’actuar sobre el grup
de causes principals.

4.2.7 Emissió de l’informe d’investigació

Serà responsabilitat del prevencionista emetre l’informe de la investigació de
l’accident on es recolliran totes les fases esmentades anteriorment, amb la relació
de quines han estat les causes immediates i quines són les causes bàsiques que han
facilitat l’actualització d’un risc no detectat.
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En la figura 4.3 i en la figura 4.4 teniu un exemple d’informe d’investigació per
accident de treball.

Figura 4.3. Exemple d’informe d’investigació AT (pàg. 1)
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Trobareu informació sobre
la tècnica d’arbre causal a

l’NTP 274 que teniu a la
secció “Annexos” d’aquest

apartat.

Figura 4.4. Exemple d’informe d’investigació AT (pàg. 2)

4.2.8 Eines d’anàlisi (I): l’arbre causal

L’arbre causal és una aplicació de l’arbre de fracassos (fault tree), sistema
general d’anàlisi que permet diagnosticar els motius de qualsevol error ocorregut,
enllaçant, segons relacions lògiques, les diverses causes que van conduir al fracàs
final.

Estudiar un accident quan s’accepta el principi que les seves causes poden ser
nombroses, d’àmbits diferents i a més interrelacionades, representa una activitat
analítica de certa complexitat i, per això, convé disposar d’un mètode, és a dir,
d’un procés establert que defineixi, o almenys orienti, quina feina s’ha de fer i en
quin ordre.
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La utilització del mètode de l’arbre de causes, que es basa en la concepció
pluricausal de l’accident, és una eina de gran ajuda per a tothom que necessiti
i persegueixi aprofundir en l’anàlisi causal.

L’arbre de causes és un mètode per analitzar les causes d’un accident i està
constituït per un ordinograma, en el qual es reflecteix gràficament la reconstrucció
de la cadena d’antecedents de l’accident i s’indiquen les relacions i connexions
cronològiques i lògiques existents entre ells. Tot això facilita enormement la
detecció de causes, incloent-hi aquelles aparentment ocultes i/o no directament
lligades al succés i que el procés metodològic ens ajuda a descobrir i relacionar.

El desenvolupament del mètode de l’arbre de causes parteix del mal produït
o de l’accident últim que origina la investigació i de la formulació de les
següents preguntes:

1. Què va ocórrer perquè aquest fet es produís?

2. Va ser necessari?

3. Va ser suficient? En cas negatiu, quines altres coses van haver de
succeir?

Aquestes preguntes fan aparèixer dos tipus de relacions lògiques entre els fets:
l’encadenament i la conjunció.

Encadenament i conjunció

L’encadenament ens indica que un fet té una sola causa. A és causa necessària i
suficient perquè el fet B tingui lloc (figura 4.5).

Figura 4.5. Exemple d’encade-
nament

Una variant de l’encadenament és la disjunció: dos o més fets tenen una sola
causa. A és causa suficient i necessària perquè els fets B1 i B2 tinguin lloc. Es
tracta d’un fet que succeeix a causa de dos antecedents, que necessàriament han
de passar tots dos perquè desemboqui en el fet esmentat (figura 4.6).
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Figura 4.6. Exemple de disjun-
ció

Mentre que hi ha conjunció perquè un fet té diverses causes. Cadascuna de les
causes A1 i A2 són necessàries perquè succeeixi el fet B, però amb una de sola no
és suficient; només la coincidència de les dues donarà lloc al fet B (figura 4.7).

Figura 4.7. Exemple de conjun-
ció

També aquí hi ha la variant de la disjunció. Dues causes A1 i A2 són necessàries i
suficients perquè succeeixin els fets B1, B2 i B3 (figura 4.8).

Figura 4.8. Exemple de disjunció

Arbre de causes: representació gràfica

En l’arbre de causes s’organitzaran els fets recollits enllaçant-los entre ells. Una
vegada fet això, ens mostra de manera visual el conjunt de causes que han
motivat l’accident. Aquesta visió gràfica representa un gran avantatge davant
d’un informe escrit, per això hem de valorar aquest mètode com un bon instrument
de comunicació, de lectura fàcil i la difusió del qual ajudarà l’empresa en la
conscienciació d’aplicació de mesures de prevenció.

Quant a la representació gràfica de l’arbre de causes, pot utilitzar-se qualsevol
tipus de diagrama convencional. El més utilitzat per representar els fets són les
circumferències. Dins de cada cercle es posa un text restrictiu o més freqüentment
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un número de referència que es correspongui amb la llista de fets annexada al
diagrama. Les relacions causals lògiques s’indiquen amb línies que uneixen els
fets coordinats.

L’arbre es comença a construir partint de l’últim fet ocorregut, que és l’accident
(per exemple, fractura de pelvis), i a partir d’aquí ens repetirem les preguntes
següents:

• Quin és el fet causant de l’accident?

• És l’única causa?

• Hi ha altres causes?

Una vegada respostes aquestes preguntes, continuem la construcció repetint-
nos el mateix i així successivament. En conseqüència, el dibuix del diagrama
representatiu s’inicia o bé des de la dreta del paper, i l’arbre va estenent les
branques cap a l’esquerra del document, o bé des de dalt de tot del paper, i l’arbre
es desplega cap avall.

Ara bé, el diagrama es llegirà d’esquerra a dreta o de dalt cap avall, vigilant que els
encadenaments no deixin buits inexplicables i que sigui homogeni. En la figura
4.9 podeu veure un exemple d’un arbre de causes basat en un accident de treball
ocorregut reomplint un tanc a partir de bidons amb producte líquid.

Figura 4.9. Exemple d’arbre de causes a partir d’un accident de treball
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Diagrama d’Ishikawa

Aquesta eina d’anàlisi, tan
popular, va ser desenvolupada
pel doctor Kaoru Ishikawa el

1953, quan es trobava treballant
amb un grup d’enginyers de la

firma Kawasaki Steel Works. El
resum del treball el va presentar
en un primer diagrama, que va
anomenar diagrama de causa i
efecte, però per la seva forma

se’l coneix com a diagrama
d’espina de peix, o també com a

diagrama d’Ishikawa.

L’arbre de causes finalitza quan:

• S’identifiquen les causes primàries que han propiciat la gènesi de l’accident
i no els cal cap precisió de situacions anteriors.

• A causa d’una presa de dades incompleta o incorrecta, es desconeixen els
antecedents que van propiciar una determinada situació.

4.2.9 Eines d’anàlisi (II): diagrama causa-efecte o d’espina de peix

El diagrama de causa i efecte és un instrument eficaç per a l’anàlisi de les diferents
causes que ocasionen el problema. En aquest context, el problema és l’accident
de treball (o l’incident, si també es decideix fer-ne la investigació). Amb aquest
diagrama es representen les diverses causes (elements) de les condicions de treball
del lloc que han produït un efecte (l’accident de treball).

Aquestes són algunes de les seves característiques i avantatges:

• Permet una visualització ràpida de les diferents cadenes de causa i efecte que
poden estar presents en un accident de treball, cosa que facilita els estudis
posteriors d’anàlisi i valoració del grau d’aportació de cadascuna d’aquestes
causes i permet identificar clarament les prioritats d’aplicació de mesures
preventives/correctives,

• Facilita la recollida de dades, les nombroses opinions expressades per
l’equip humà implicat en l’accident i en la investigació d’aquest sobre les
possibles causes que el van generar l’accident.

• Estimula la participació i incrementa el coneixement del personal de l’em-
presa i del tècnic de prevenció sobre les condicions de treball defectuoses
que han donat lloc a l’accident.

El diagrama d’espina de peix té l’avantatge de permetre una visualització
ràpida de la cadena de causes, alhora que recull les opinions de l’equip humà
implicat en l’accident, tot estimulant la seva participació en l’empresa.

El diagrama és un gràfic on hi consta la següent informació (vegeu la figura 4.10):

• L’accident de treball, que és l’objectiu de l’anàlisi i se situa en un dels
extrems de l’eix horitzontal (sovint a l’extrem dret).

• Un eix horitzontal, conegut com a espina central o línia principal.

• Les causes que possiblement produeixen l’accident de treball.

• Línies o fletxes inclinades que arriben a l’eix principal per representar els
grups de causes primàries en què es classifiquen les possibles causes de
l’accident.
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• A les fletxes inclinades de causes primàries n’arriben unes altres de més
petites que representen les causes secundàries que afecten cadascuna de les
causes primàries.

• Informació complementària que identifiqui l’accident, com podria ser:
codificació de gestió, data del fet, àrea de l’empresa, lloc de treball, nombre
de persones accidentades, integrants de l’equip d’investigació i anàlisi de
l’accident de treball...

Figura 4.10. Estructura d’un diagrama causa-efecte o d’espina de peix

Exemple d’AT i ús del diagrama d’espina de peix

En aquest cas, l’accident de treball (AT) ha estat degut a un atrapament de peu entre
dues plataformes, en fer la substitució de peces d’un ascensor. Les dades del cas són les
següents:

• At: Un operari inexpert, mentre manipulava manualment les càrregues per traslladar-les entre
dues plataformes, va ensopegar amb unes peces situades enmig del pas i va caure en el buit
existent entre les dues plataformes.

• Causes identificades: peces noves a substituir enmig del pas, plataforma de treball en mal
estat, alçada de caiguda de 55 cm (sense barana per no haver-hi exigència normativa),
plataforma de treball arriba fins a un motor de l’ascensor i per això no es pot ampliar, operació
realitzada al límit de la plataforma de treball, cap supervisió d’operari amb experiència, operari
lesionat no ha rebut formació prèvia, no existeix procediment de treball de la substitució de
peces, és el primer cop que l’operari fa la tasca, no hi ha cap sistema d’ajuda mecànica per
manipular la càrrega (peça de 17 kg).

• Diagrama de causa-efecte o de peix d’Ishikawa:
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Figura 4.11

4.2.10 Accions preventives / correctives

L’objectiu de la investigació i anàlisi de l’accident és interposar mesures cor-
rectores perquè l’accident/incident no es torni a repetir. Amb la investigació al
davant i l’arbre de causes degudament confeccionat, podrem tenir prou criteri per
proposar accions correctores; de fet, si analitzem cadascuna de les causes que han
produït l’accident i tan sols n’eliminem una, el resultat serà l’eliminació del risc i,
per tant, l’accident no es podrà tornar a repetir. Per tant, cadascuna de les causes
és, en potència, una possibilitat d’actuació.

Des de la reflexió, triarem quins són els fets que un cop tractats ens poden portar
a propostes d’acció raonables i efectives.

En la selecció de les mesures que s’han d’emprendre, s’hauran de considerar els
següents criteris, amb la finalitat de garantir-ne l’eficàcia i l’operativitat:

1. Estabilitat i durabilitat. Els efectes no poden desaparèixer ni disminuir amb
el pas del temps.
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2. El no-desplaçament del risc. La supressió d’un risc en un lloc no pot generar-
ne d’altres en aquest mateix lloc de treball o en d’altres.

3. Abast. Totes les mesures tenen efectes limitats. Les mesures encaminades a
la correcció dels factors desencadenants de l’accident tendeixen a suprimir
els efectes però no les situacions perilloses. En canvi, les mesures que
apunten a la correcció dels factors que són a l’origen de l’accident tendeixen
a suprimir l’existència de la situació pròpiament dita. Cal, doncs, aplicar
mesures generalitzades que abastin el major nombre possible de llocs de
treball i de persones, i que puguin ser respectades amb facilitat.

4. Cost per a l’empresa. Entre diverses mesures que garanteixin un nivell
d’eficàcia preventiva similar, és obvi que s’implantarà aquella el cost de
la qual sigui assumible per l’empresa.

5. Cost per a l’operari. S’ha d’evitar implementar mesures preventives que su-
posin un increment de càrrega física del treballador, o que pugui comportar
una disminució de l’afirmació de la personalitat del treballador al seu lloc
de treball...

6. Terminis d’execució. Per evitar que un accident es pugui repetir, cal aplicar
mesures sense dilacions. Ara bé, entre les mesures que es proposin, algunes
són aplicables immediatament i d’altres s’han d’aplicar amb certs terminis
d’execució. S’hauran d’aplicar totes aquelles intervencions que garanteixin
el control del risc o de les seves conseqüències de manera immediata, i
planificar amb terminis d’execució aquelles mesures que serien òptimes per
al control total del risc.

7. Responsables de la implantació de les mesures per tal de fer-ne un seguiment
posterior.

Les mesures preventives han de ser efectives, l’eficàcia de les quals s’ha de
controlar en el temps.

Seguiment de les accions preventives

Si no es fes el seguiment i control de les mesures preventives implementades, la
investigació de l’accident quedaria lògicament incompleta. Per tant, caldrà:

1. Supervisar el compliment dels terminis d’execució de les mesures que cal
implantar, i el compliment estricte de la planificació que es va determinar
al seu moment.

2. Controlar l’eficàcia de totes les mesures implantades tot i constatar que les
actuacions preses han eliminat el risc, o si no ha desaparegut, n’asseguren
el control i/o en última instància limiten l’aparició i gravetat de les conse-
qüències.

3. Constatar el compliment i seguiment de les directrius marcades en els
processos de treball.
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Malaltia professional (MP)

El concepte de malaltia
professional (MP), tant per a

treballadors per compte d’altri
com per als treballadors

autònoms, es troba al Reial
decret legislatiu 8/2012, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova el

text refós de la Llei general de la
Seguretat Social.

4.3 Actuació en cas de malalties professionals: investigació,
mesures preventives i planificació

La investigació dels possibles casos de malalties professionals no és una activitat
gaire habitual a les empreses, perquè no hi ha tants casos en comparació amb el
nombre d’accidents de treball (AT) a les organitzacions.

Normalment, qui elabora l’informe d’investigació és el personal sanitari (infer-
mers i metges especialistes en medicina del treball) del servei de prevenció de
l’empresa o bé els tècnics de la mútua de prevenció de riscos laborals que gestiona
la vigilància de la salut del personal de l’empresa. Ara bé, hi ha una sèrie
d’aspectes de com cal actuar davant de malalties professionals que tota persona
tècnica en PRL (nivell bàsic, intermedi o superior) hauria de conèixer, i que
presentem a continuació.

La investigació dels casos de possibles malalties professionals (MP), a més de
ser una obligació legal per part de l’empresari —tal com indiquen l’article 16.3
i l’article 23 de la Llei 31/95 i la Llei 54/2005 de PRL—, esdevé una eina de
prevenció que ha de formar part del procés de millora contínua de gestió de
l’empresa.

Les tècniques emprades en la investigació de MP tenen un doble objectiu:

• Determinar si la malaltia que pateix una persona treballadora ha de ser
considerada professional; és a dir, si existeix relació causa-efecte entre els
factors de risc presents en el lloc de treball i la malaltia detectada, tenint
en compte el que disposa el quadre de MP (RD 1299/2006 i posteriors
ampliacions), que també estableix els criteris per a la seva notificació i
registre en el sistema de la Seguretat Social.

• Possibilitar conèixer les situacions de risc real o potencial que pugui haver
en el procés productiu de l’empresa i implantar mesures de caràcter correc-
tiu i preventiu, la qual cosa ajuda a millorar les condicions de seguretat i
salut a la feina, tot incrementant la competitivitat de l’empresa.

Quan l’empresa tingui coneixement (bé a partir de la vigilància de la salut, bé a
partir de la gestió i supervisió de les baixes per incapacitat del personal o bé a
partir d’una avaluació de riscos que evidenciï amb algun resultat la possibilitat
d’una MP) que algun dels seus empleats pateix una malaltia susceptible de ser
considerada professional per estar recollida en el quadre normatiu de MP ha
d’investigar-la immediatament.

El tècnic encarregat de la investigació i estudi haurà d’anar al lloc de treball ocupat
per l’empleat a l’empresa per recollir tota la informació que consideri procedent.
També haurà d’observar altres llocs de treball on pugui haver estat treballant
anteriorment l’empleat abans de detectar-li la malaltia i prendre en consideració
les activitats desenvolupades amb totes les condicions de treball (equips, pro-
ductes, maquinària, instal·lacions, eines, condicions mediambientals...). També
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Disposeu d’un quadre
d’identificació dels factors
de risc relatius a
l’exposició d’agents
causants de MP en la
secció “Annexos” de
l’apartat.

seria interessant poder observar com s’executen les tasques d’aquell lloc de
treball. L’objectiu és trobar tot allò que pugui estar relacionat amb la malaltia
diagnosticada.

Recollida de dades en investigació MP per crom

El crom i els seus compostos poden ser presents en alguns productes usats al lloc de
treball, per això cal disposar de:

• les fitxes de dades de seguretat dels productes químics,

• els estudis higiènics químics realitzats en el lloc de treball, i

• els equips de protecció individual assignats al lloc de treball i en quin estat es troben els que
ha usat el treballador amb la malaltia detectada.

En un procés d’investigació de MP, els subjectes que poden estar implicats no
difereixen gaire dels d’un procés d’investigació d’AT, i són: l’empresari o persones
en qui delegui, la persona treballadora que pateix la malaltia, tècnics de prevenció
de riscos que hagin elaborat informes d’avaluació de riscos del lloc i en facin el
seguiment, personal sanitari de vigilància de la salut, comandaments intermedis,
representants dels treballadors (delegats de PRL o persones del comitè de seguretat
i salut), altres persones treballadores que també ocupen el lloc de treball (en el
cas de torns, per exemple) o treballadors que tenen els seus llocs de treball en la
mateixa àrea o zona...

Com hem indicat anteriorment, és molt important que la persona responsable de la
investigació tingui coneixements específics i estigui capacitada per desenvolupar
funcions de nivell superior segons el RD RSP 39/97, i que tingui l’especialitat de
la disciplina apropiada en cada cas de malaltia concreta. Una investigació de MP
requereix la interpretació no mecànica de resultats i criteris d’avaluació específics
i és essencial que participi el personal sanitari encarregat de la vigilància de la
salut del personal de l’empresa.

4.3.1 Contingut de l’informe d’investigació d’MP

Tot i no existir un únic model normatiu d’informe d’investigació d’MP i que cada
MP pot necessitar algunes dades concretes, el contingut mínim hauria de ser el
següent:

1. Dades del cas:

• Dades identificatives de la persona treballadora malalta: nom i
cognoms, edat, data d’incorporació a l’empresa, categoria professi-
onal segons conveni laboral.

• Dades de la malaltia professional sospitada: part del cos afectada
(extremitat inferior, zona cervical...); sobretot en el cas de patologies
musculoesquelètiques cal indicar clarament també si és costat dret o
esquerre, epígraf del quadre de MP (grup, agent i subagent).
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• Dades del lloc de treball: nom o codi del lloc de treball, antiguitat del
treballador en el lloc de treball, localització dins l’empresa (secció,
àrea, departament...), altres llocs de treball que hagi pogut ocupar la
persona a l’empresa.

• Dades tècniques de l’informe: data o dates de les visites realitzades
al lloc de treball, data de la redacció de l’informe d’investigació, nom
i cognoms de l’autor de l’informe acompanyades de la seva titulació
en PRL i codi com a tècnic, nom del servei de prevenció o mútua on
treballa com a tècnic PRL.

2. Anàlisi de factors de risc:

• Descripció del lloc de treball, ha d’incloure les tasques (desglossades)
més rellevants desenvolupades en el lloc de treball ocupat per la per-
sona treballadora malalta tenint en compte fins i tot el temps concret
o el percentatge de temps de la seva jornada realitzant cadascuna
d’elles. En aquesta relació de tasques s’han de descriure els processos
i procediments de treball, enumerar les màquines i els equips de
treball usats, així com els productes i materials emprats; finalment, cal
indicar també els equips de protecció col·lectiva i individual del lloc de
treball. Si es considera convenient, també es farà el mateix d’anteriors
llocs de treball ocupats per la mateixa persona treballadora malalta a
l’empresa.

• Identificació dels factors de risc relatius a l’exposició (grup, agent i
subagent) per enquadrar correctament l’MP dins del quadre regulador
d’MP. Per a cadascun dels grups i subgrups existeixen una sèrie
d’observacions concretes que cal fer en funció dels agents relacionats.
Per exemple, els elements a identificar durant la investigació no són
els mateixos en el cas d’inhalació de substàncies químiques que
en el cas de patologies específiques de les cordes vocals o lesions
musculoesquelètiques.

3. Causes de MP: atribuir les causes de l’aparició de la MP serveix per
implementar mesures preventives/correctives que cerquen evitar la repetició
de la patologia. Ara bé, han d’establir-se causes certes que no siguin meres
suposicions sinó deduïdes de fets provats; sovint són causes concatenades
d’índole diversa.

4. Mesures preventives/correctives proposades arran dels resultats de la
investigació que ha identificat els factors de risc i les causes desencadenants
de la MP. Aquestes mesures —que també segueixen les criteris descrits com
a principis preventius en l’article 15 de la LPRL 31/95- s’han d’implantar
en un temps concret i seguint la normativa reguladora específica per a cada
situació, per la qual cosa disposaran d’una planificació detallada de la seva
priorització i seguiment de la seva efectivitat.

5. Anàlisi documental de tots els components del sistema de gestió de PRL
de l’empresa necessaris per a la investigació de l’MP, com poden ser: pla
de prevenció, el procediment d’investigació de MP, avaluacions de riscos
generals de l’empresa i específiques del lloc de treball ocupat per la persona
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Més endavant trobareu
tota una secció dedicada
als costos de la prevenció.

treballadora malalta, registres de control i seguiment de les condicions del
lloc de treball relacionat, informació i formació rebudes per la persona
treballadora malalta, vigilància de la salut realitzada i protocols aplicats al
lloc de treball...

Exemples de causes de malalties professionals

Fixant-se en les diferents condicions de treball del lloc de treball, alguns exemples de
causes de MP són:

• Mediambientals: presència de soroll elevat, temperatures extremes, radiacions...

• Equips i instal·lacions: aïllaments acústics deficients, sistemes de climatització inadequats,
campanes d’extracció deteriorades...

• Gestió i organització: sobrecàrrega quantitativa de treball, manca d’entrenament pràctic,
obsolescència de les fitxes de seguretat de productes...

• Personals: inexperiència, especial sensibilitat a determinats productes, incompliment d’ordres
i instruccions de treball explícites, manca de qualificacions per executar la tasca...

4.3.2 Planificació i seguiment de la implantació de les mesures
preventives/correctives

Igual que en el cas dels accidents de treball, les malalties professionals detectades
i investigades han de suposar la implementació d’unes mesures preventives/cor-
rectives amb l’objectiu que no torni a passar. Per això, aquestes mesures són
objecte d’una planificació concreta on s’assignen unes dates i uns responsables
d’implantació, això com dates i responsables de fer-ne el seguiment (tal com hem
vist en l’apartat 2, “Planificació de la prevenció” d’aquesta unitat.

Estimació de costos

Les malalties professionals comporten costos econòmics, directes i indirectes, a
l’empresa, els quals no són assegurables en una gran part, de la mateixa forma
que passa amb els accidents de treball. Per això, el sistema de gestió PRL de les
organitzacions ha de preveure aquests costos, que podrien fins i tot arribar a posar
en perill la viabilitat econòmica de l’empresa en afectar el seu compte de resultats.

4.4 Registre i control estadístic de la sinistralitat laboral

Anualment s’haurien de registrar tots els accidents, incidents i malalties profes-
sionals que hagi tingut l’empresa per poder tenir-ne un control efectiu dins d’un
sistema general de gestió de la PRL de les organitzacions (vegeu la figura 4.12).
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Control estadístic

Trobareu més informació sobre
el control estadístic dels

accidents de treball en la web de
l’Observatori del Treball:

tinyurl.com/uvvoeft.

Figura 4.12. Exemple de full de registre de sinistralitat

Incloure els incidents és una bona pràctica que evidencia el nivell d’integració
de la PRL en la gestió de l’empresa; no obstant això, algunes empreses registren
només els accidents amb lesió ocorreguts en un full de registre de la sinistralitat,
en el qual indiquen:

• Nom de la persona accidentada.

• Període de baixa (si hi ha hagut baixa, o si la baixa ha esdevingut algun tipus
d’incapacitat permanent).

• Data de l’accident.

• Departament en el qual va succeir l’accident.

• Forma de l’accident: succés que directament va donar per resultat la lesió
(codificat).

• Naturalesa de la lesió: tipus de lesió física produïda (codificat).

• Ubicació de la lesió: part del cos directament afectada per la lesió (codifi-
cat).

• Agent material: objecte, substància o instal·lació que va provocar l’accident.

• Condició perillosa: causa tècnica de l’accident (codificat).

El recull exhaustiu de totes les dades ens permetrà controlar estadísticament la
sinistralitat i controlar-ne l’evolució, detectant si els canvis experimentats són

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/qualitat_treball/sinistralitat/estadistica_accidents_treball/
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Cotitzacions i sinistralitat
laboral

El RD 28/2018, de 28 de
desembre, per a la revaloració de
les pensions públiques i altres
mesures urgents en matèria
social, laboral i d’ocupació, va
suspendre el sistema de reducció
de les cotitzacions per
contingències professionals, per
disminució de la sinistralitat
laboral, a les empreses que hagin
disminuït de manera
considerable la sinistralitat
laboral, prevista en el Reial
decret 231/2017, de 10 de març,
respecte de les cotitzacions que
es van generar durant l’any 2019.

deguts a una fluctuació aleatòria o a un nou factor de risc que pot haver modificat
les condicions de seguretat.

Per fer-ho es calcularan els índexs mensuals de freqüència i incidència per als
accidents amb baixa i per als accidents totals (amb baixa i sense).

El registre de les malalties professionals detectades no ha esdevingut mai una eina
de gestió necessària, atès que són fets excepcionals o pràcticament inexistents en
la gran majoria d’empreses; ara bé, és imprescindible que el prevegin aquelles
organitzacions en què la seva activitat econòmica pot comportar major nombre de
riscos associats a agents químics o biològics perillosos.

Mentrestant, la gestió de les malalties professionals implica sobretot una exhausti-
va investigació i no es porta a terme mitjançant índexs de sinistralitat. En general,
en la gestió dels accidents d’una empresa sí que és cabdal usar els diversos índexs
de sinistralitat per fer el seguiment de l’accidentalitat. De fet, alguns d’aquests
índexs de sinistralitat van ser base dels incentius de la Seguretat Social (coneguts
com bonus-malus de la PRL) per animar les empreses a integrar efectivament la
prevenció de riscos laborals dins la gestió de l’organització.

Els índexs de sinistralitat es poden classificar en dos grups: segons si es produei-
xen accidents amb lesions o amb danys materials.

4.4.1 Índexs d’accidents amb lesions

La valoració estadística dels accidents de treball amb lesions dins l’empresa és
una informació molt valuosa, ja que ens dóna uns indicadors que poden ser
comparables amb els indicadors per sectors econòmics d’activitat del país i que
publica anualment el Ministeri de Treball i/o el Departament de Treball.

En aquest càlcul estadístic, es valoren diversos índexs: freqüència, gravetat,
incidència i durada mitjana de la incapacitat. Aquesta informació ens demostrarà
si el nivell de sinistralitat que hi ha hagut a l’empresa dins un període concret està
per sota dels nivells del mateix sector productiu.

L’índex de freqüència és la relació entre el nombre d’accidents registrats en un
determinat període de temps i el total d’hores per home treballades durant aquest
període:

Nre. de freqüència =
Nre. d′accidents amb baixa

Nre. d′hores treballades
· 106

Nombre d’accidents amb baixa llevat els accidents ’in itinere’

Aquest índex representa el nombre d’accidents assumits per cada milió d’hores treballades.
És corrent calcular aquest risc per cada secció o cèl·lula de treball.

Heu de tenir present que per al càlcul de l’índex, el nombre d’hores treballades és el nombre
d’hores amb exposició al risc:

Nre. freqüència general =
Accidents amb baixa+Accidents sense baixa

Nre. d′hores treballades
· 106
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L’índex de gravetat és la relació entre el nombre de jornades perdudes pels
accidents durant un període i el total d’hores per home treballades durant aquest
període:

Nre. de gravetat =
Nre. de jornades perdudes+Aplicació barem

Nre. d′hores treballades
· 103

Aquest índex representa el nombre de jornades perdudes per cada mil hores
d’exposició al risc. Les jornades perdudes inclouen la suma de les incapacitats
temporals i incapacitats permanents d’acord amb el barem que es mostra en la
taula 4.1.

Taula 4.1. Còmput oficial de les jornades perdudes

Naturalesa de la lesió Percentatge
d’incapacitat

JP

Mort 100 6.000

Incapacitat permanent absoluta 100 6.000

Incapacitat permanent total 75 4.500

Pèrdua d’un braç per sobre del colze 75 4.500

Pèrdua d’un braç pel colze o per sota 60 3.600

Pèrdua de la mà 50 3.000

Pèrdua o invalidesa del polze 10 600

Un dit qualsevol 5 300

2 dits 12,5 750

3 dits 20 1.200

4 dits 30 1.800

Polze i un dit 20 1.200

Polze i dos dits 25 1.500

Polze i 3 dits 33,5 2.000

Polze i 4 dits 40 2.400

Cama per sobre del genoll 75 4.500

Cama pel genoll o per sota 50 3.000

Peu 40 2.400

Dit gros o de dos o més del peu 5 300

Un ull 30 1.800

Ceguesa total 100 6.000

Una oïda 10 600

Sordesa total 50 3.000

L’índex d’incidència és la relació que hi ha entre el nombre d’accidents registrats
en un període i la mitjana del nombre de persones exposades al risc considerat.
El període de temps que s’utilitza és un any. Aquest índex representa el nombre
d’accidents ocorreguts per cada mil persones exposades:

Nre. d′incidència =
Nre. d′accidents

Nre. de treballadors
· 103
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Els accidents que només
provoquen danys materials
s’anomenen accidents en
blanc.

Incident

Un incident és una situació no
desitjada que no produeix cap
dany, però que sota altres
circumstàncies podia haver
produït lesions a persones o
danys a la propietat.

Mesures correctores

Hi ha diversos tipus de mesures
correctores: formació, revisió de
normes i instruccions,
campanyes d’informació,
correccions en compres, revisió
dels programes de
manteniment...

A través de l’índex de durada mitjana de la incapacitat s’indica la mitjana del
temps de la incapacitat a conseqüència dels accidents:

Durada mitjana d′incapacitat =
Nre. de jornades perdudes

Nre. d′accidents amb baixa

4.4.2 Índexs d’accidents amb danys materials

El departament de prevenció de l’empresa també calcularà els índexs d’accidents
amb danys materials per poder elaborar els informes estadístics evolutius que
permetran corregir errors del sistema de seguretat i millorar la gestió de la
prevenció de l’empresa.

Les fórmules per fer el càlcul d’accidents amb danys materials són les següents:

Nre. de freq. amb danys materials = Nre. d′accidents amb danys mat.
Nre. d′hores treballades · 106

Nre. gravetat danys materials =
Cost total accidents propietat

Nre. d′hores treballades
· 106

I la fórmula per fer el càlcul dels incidents és la següent:

Nre. de freqüència =
Nre. d′incidents

Nre. d′hores treballades
· 106

Les conclusions i els resultats obtinguts seran inclosos en els informes periòdics de
seguiment del sistema per tal que la direcció de l’empresa en tingui coneixement
i pugui determinar les accions que estimi oportunes. Els tipus d’anàlisi que es
poden realitzar són els següents:

1. Per l’hora en què va succeir els fets (entre 1a i 2a: -%...)

2. Per l’edat dels afectats (entre 19 i 24: -%...)

3. Pel tipus de lesió (fractura: -%; esquinç: -%...)

4. Per la localització de la lesió (cap: -%; ulls: -%...)

5. Per l’agent causant de la lesió (eines: -%; materials: -%...)

6. Pel tipus de treball realitzat (manteniment: -%; emmagatzematge: -%...)

7. Per les causes immediates (actes insegurs i condicions insegures)

8. Per les causes bàsiques (factores personals i de treball: A1 -%; B1 -%...)

Amb les anàlisis realitzades es podran emetre els corresponents informes esta-
dístics de percentatges. Com a conseqüència d’aquestes anàlisis, el departament
de prevenció es plantejarà noves mesures correctores que tendiran a corregir els
errors detectats en el sistema.
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El patrimoni és el conjunt de
béns, drets i obligacions de

l’empresa.

4.5 Costos de la prevenció

Per poder valorar la contribució potencial a la prevenció que pot representar el
cost dels accidents per a les empreses i el seu impacte en la productivitat i en els
resultats de l’empresa, s’han d’analitzar aquests costos. Per fer-ho, és necessari
treballar amb els costos ocults i quantificar en la mesura que sigui possible la
repercussió econòmica que poden arribar a tenir.

Per afrontar els accidents des d’una perspectiva dels costos, cal que, des del punt
de vista empresarial, s’entengui que la prevenció d’accidents no és només una
preocupació per complir amb la normativa, sinó també un element més que ajudarà
a assolir el seu objectiu de competitivitat.

4.5.1 Conceptes elementals de la comptabilitat de l’empresa

Per comprendre el concepte de cost, abans és necessari analitzar, ni que sigui de
manera simplificada, quina és l’estructura utilitzada per l’empresa per calcular el
seu benefici econòmic. Això implica familiaritzar-se amb alguns elements bàsics
de la gestió econòmica; com ara: comptabilitat, balanç comptable i compte de
resultats.

Què és la comptabilitat?

La comptabilitat és un dels instruments bàsics de la gestió econòmica de les
empreses. El sistema comptable recull, classifica i sintetitza les activitats i els fets
econòmics de l’empresa i els expressa en unitats monetàries, en la mesura que
aquestes activitats i aquests fets es poden quantificar. El document que s’utilitza
per presentar i poder analitzar la situació de l’empresa és el balanç.

Què és un balanç comptable?

El balanç és el document comptable que ens presenta la situació de
l’empresa en un moment determinat. Aquesta situació es valorarà en unitats
monetàries.

El balanç comptable també es pot definir com la representació comptable del
patrimoni d’una empresa. Com a exemples dels elements que formen el patrimoni
tenim els següents:

• Béns: tot el que és propietat de l’empresa (terrenys, edificis, maquinària,
vehicles, mobiliari, gèneres al magatzem...).
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Empreses industrials i
comercials

En empreses industrials parlarem
de matèries primeres, productes
semielaborats, subproductes o
residus i productes finals, mentre
que en empreses comercials es
parla de mercaderies.

Per liquiditat entenem la
facilitat que té un bé de
transformar-se en diner.

• Drets: són quantitats que es deuen a l’empresa (factures pendents de
cobrament...).

• Obligacions: són quantitats que l’empresa ha de pagar (préstecs amb
entitats financeres, factures per compres realitzades i no pagades...).

Net patrimonial = Béns+Drets−Obligacions

El balanç es representa dividit en dues parts, anomenades actiu i passiu. El passiu
descriu els recursos de què disposa l’empresa, classificats en funció del seu origen
o procedència, mentre que l’actiu descriu com s’han utilitzat aquests mateixos
recursos. En el balanç els recursos i la seva aplicació sempre es refereixen a una
mateixa data. En la figura 4.13 podem veure la relació entre aquests elements.

Figura 4.13. Equivalència entre els termes

Cal tenir en compte que en un balanç sempre s’ha de complir:
Actiu total = Passiu total

Balanç actiu i passiu

Totes les partides i quantitats que trobarem anotades en l’actiu descriuen com
s’han utilitzat els recursos de l’empresa: compra d’edificis, maquinàries, ins-
tal·lacions, mobiliaris, existències que tinguem al magatzem -matèries primeres,
productes semielaborats o productes acabats o simplement mercaderies pendents
de vendre. Hi trobarem també les factures pendents de cobrar i els diners que es
pugui tenir en efectiu o dipositats en alguna entitat d’estalvi.

L’estructura de l’actiu dins el balanç segueix el criteri de liquiditat, i normalment
les partides queden ordenades de menys a més liquiditat.

L’actiu està format pel conjunt de béns i drets propietat de l’empresa. mentre
que les partides del passiu descriuen l’origen dels recursos de l’empresa.

Els recursos de l’empresa poden ser aportats per tercers en forma de diner (per
exemple préstecs bancaris), per tercers en forma de materials o mercaderies
(proveïdors), o pels propietaris (capital social), i també per obligacions derivades
de l’activitat habitual de l’empresa (creditors per serveis).

El passiu s’ordena en funció del grau d’exigibilitat, de menys a més exigibilitat.
Les aportacions dels propietaris i els recursos generats per l’activitat formarien
part del no exigible; i després tindríem l’exigible a llarg termini i un últim bloc
d’exigible a curt termini.
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Amortització

Els imports recollits en el
compte de resultats són anuals,

però l’empresa utilitza béns com
per exemple maquinària per
aconseguir aquests beneficis.
Aquesta inversió s’utilitzarà

durant diversos anys:
l’amortització representa la part
del valor d’aquella inversió que

s’assigna com a despesa en
aquest exercici econòmic.

L’amortització representa una
forma d’autofinançament de

l’empresa, ja que els imports
recollits no es paguen. Seguint

amb l’exemple, la màquina es va
pagar quan es va fer la inversió

inicial.

Quan es representa el patrimoni de l’empresa en forma de balanç, els diferents ele-
ments que formen aquest patrimoni es presenten agrupats en masses patrimonials
que representen partides amb semblants característiques pel que fa a la liquiditat.
Un exemple d’estructura de balanç simplificat, però amb les masses patrimonials
i alguns exemples de partides, es pot veure en la taula 4.2.

Taula 4.2. Esquema del balanç

Actiu Passiu

Actiu fix:
• Immobilitzat immaterial
- Patents
• Immobilitzat material
- Edificis
- Elements de transports
- Maquinària
- Mobiliari
- (-AAIM)

Actiu circulant:
• Existències
- Matèries primeres
- Productes acabats
• Realitzable
- Clients
- Efectes comercials a cobrar
• Disponible
- Caixa
- Bancs c/c

Passiu fix o no exigible:
• Fons propis
- Capital social
- Reserves
- Pèrdues i guanys (resultats pendents)
• Exigible a llarg termini
- Préstecs a llarg termini

Passiu circulant:
• Exigible a curt termini
- Proveïdors
- Efectes comercials a pagar
- Deutes c/t amb entitats financeres

Total Actiu = Total passiu

AAIM: amortització acumulada de l’immobilitzat material

El compte de resultats

L’estructura més habitual que presenta un compte de resultats comença anotant
tots els ingressos obtinguts per l’empresa, agrupats segons la seva procedència, i
a continuació relaciona totes les despeses suportades per l’empresa en el mateix
exercici econòmic agrupades també per conceptes.

De la diferència entre els ingressos i les despeses s’obté el benefici o pèrdua de
l’exercici econòmic.

El compte de resultats és un informe que ens indica els resultats de
l’empresa (benefici o pèrdues) en un exercici econòmic.

Com hem dit, el compte de resultats té com a finalitat informar del resultat de
l’empresa atès que compara els ingressos realitzats en un determinat període i les
mateixes despeses assignades a aquest mateix període.

Un dels objectius principals de tota empresa és maximitzar els seus beneficis. Les
empreses intentaran aconseguir aquest objectiu mitjançant la minimització dels
seus costos, és a dir, de les despeses associades a la producció dels béns o serveis
venuts en el mateix període.
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La importància que té el factor mà d’obra (despeses de personal, Seguretat Social)
en aquest bloc dels costos fa necessari considerar la repercussió que tenen en
aquesta partida els possibles accidents que puguin patir els treballadors.

Tanmateix, un accident pot representar també una interrupció més o menys
important en el procés productiu de l’empresa amb les consegüents repercussions
pel que fa a l’incompliment de terminis a servir comandes o simplement la
impossibilitat de servir-les i, en conseqüència, la pèrdua del client. La repercussió
en el nostre compte de resultats es traduirà, doncs, en menys ingressos per vendes
de productes, i per tant un efecte negatiu en els resultats de l’empresa.

Una estructura simplificada del compte de resultats pot ser la que es mostra en
la taula 4.3.

Taula 4.3. Estructura compte de resultats

Ingressos

Ingressos d’explotació:
• Vendes
• Subvencions

Ingressos financers:
• Interessos compte bancari
• Descomptes per pagaments immediats

Despeses

Despeses d’explotació:
• Compres de matèries primeres
• Compres de mercaderies
• Lloguers
• Reparacions
• Serveis professionals
• Assegurances
• Publicitat
• Transports
• Impostos
• Salaris
• Seguretat Social
• Amortització (local, maquinàries, vehicles...)

Despeses financeres:
• Interessos de préstecs
• Despeses descompte d’efectes
• Despeses per transferències

Resultats

Resultat d’explotació = ingressos d’explotació - despeses d’explotació

Resultat financer = ingressos financers - despeses financeres

Resultat ordinari = resultat d’explotació + resultat financer

Benefici social de les inversions en prevenció:

Arribats a aquest punt, podríem fer consideracions en relació amb el benefici
social que poden representar, per als treballadors de l’empresa, les inversions en
prevenció; però encara són més difícils de poder quantificar i, per tant, més difícils
d’argumentar quant a resultats.

Aquests exemples utilitzats ens han de servir per intentar visualitzar les conse-
qüències que, en l’àmbit empresarial, pot generar qualsevol accident/incident que
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Cost d’oportunitat

En economia, el cost
d’oportunitat és la quantitat

d’altres béns o serveis als quals
s’ha renunciat per poder

aconseguir l’escollit.

Historia del control total de
pèrdues

El control total de pèrdues es va
iniciar com a model l’any 1969.

El va desenvolupar
l’International Loss Control
Institute (ILCI) de Geòrgia

(EUA) l’any 1974, i el va
introduir a Espanya l’Associació

per a la Prevenció d’Accidents
(APA) a partir de 1975.

es pugui produir, per petit que sigui. A més, les possibles inversions en prevenció
que pugui haver de decidir l’empresari se solen fer sota un criteri de rendibilitat.
Per tant, s’ha d’establir algun mecanisme per poder valorar els efectes d’aquestes
inversions, per poder comparar la repercussió que tindran aquestes inversions en
el compte de resultats de l’empresa.

Els costos

En termes econòmics, el cost dels factors productius és el preu que s’ha pagat
en el mercat en el moment actual. Comptablement, no es tenen en compte els
costos d’oportunitat. La comptabilitat recull fets concrets que es poden justificar
documentalment, per exemple amb factures, contractes...

Quan parlem de costos a curt termini, fem referència a dos tipus de factors:

• Els costos variables: la seva quantitat variarà en funció del volum de
producció que es vol aconseguir.

• Els costos fixos: la seva quantitat no es pot variar sense modificacions
importants. Fan referència a l’estructura productiva de l’empresa, per
exemple, maquinària, edificis, instal·lacions... Els imports suportats per
l’empresa són independents dels volums de producció reals realitzats.

Exemples de cost fix i cost variable

Cost fix: una empresa ha signat un contracte de lloguer d’un local comercial que comença
el mes de maig, però per problemàtiques diverses no pot iniciar la seva activitat fins al mes
de setembre. El cost de pagar el lloguer és fix, perquè independentment de la utilització
que en faci, estigui tancat o iniciï la seva activitat, ha de fer front al pagament d’aquest
lloguer. La despesa, el pagament del lloguer, s’ha de realitzar.

Cost variable: si fabriquem un producte qualsevol, la quantitat de matèria primera que es
necessitarà estarà en funció del nombre d’unitats finals que vulguem fabricar.

Quan parlem de costos totals (CT ), fem referència a la suma dels costos fixos (CF)
més els costos variables (CV ):

CT = CF + CV

4.5.2 Models tradicionals de control

Existeix la necessitat de dur a terme un control de tots els costos que es poden
generar com a conseqüència d’un accident/incident, per la repercussió que poden
tenir en la gestió de l’empresa i la seva supervivència atesa la creixent competiti-
vitat dels mercats. Així, distingirem entre dos models bàsics: el control total de
pèrdues i el model Du Pont.
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Origen del model Du Pont

El model Du Pont va sorgir com
a mètode de gestió de la pràctica,
i a partir d’aquesta es va
confeccionar el cos
metodològic-teòric, que recull
elements de la teoria de
l’excel·lència. Aquest model
primer es va homogeneïtzar en
totes les fàbriques i després es va
transformar en un producte
servei que s’oferia mitjançant la
seva consultoria, DuPont de
Nemours, Safety and
Environmental Management
Services (SEMS).

El control total de pèrdues és un conjunt d’eines de gestió per a la gerència.
El seu principi fonamental és que la gestió preventiva ha de prioritzar el
control sobre les causes últimes dels danys o causes bàsiques i no s’ha de
prioritzar l’actuació sobre els resultats, els efectes generats o les causes
immediates.

La funció estratègica d’aquest mètode es basa a intentar englobar totes les pèrdues,
per tots els conceptes, que es produeixen en una organització.

S’inclou la prevenció d’accidents en la seva totalitat com un tipus de pèrdua
específica, i es controlen, no només les lesions i malalties professionals, sinó
també els danys a les màquines i instal·lacions, els materials, els danys al medi
ambient, la seguretat del producte...

L’excessiva complexitat administrativa és el que dificulta la seva implantació
en empreses de poca estructura organitzativa. Es tracta d’utilitzar a l’empresa
metodologies que permetin minimitzar els riscos mitjançant unes accions dutes a
terme des de l’estructura de gestió de l’organització en el sentit més ampli.

El principi fonamental del model Du Pont és que tot accident es pot prevenir;
si hi ha cap accident és que s’ha produït un error en la gestió. El resultat
d’aquest plantejament porta al fet que no es vendrà cap producte de la
companyia que no es pugui fabricar, utilitzar ni eliminar de manera segura:
en definitiva, el seu principi diu “si no ho podem fer de manera segura, no
ho fem”.

Per al personal de l’organització, la seguretat es converteix en el principi rector de
totes les decisions. En tots els centres de l’organització es fan reunions regulars
sobre la prevenció de riscos.

Els deu punts en els quals es basa el model Du Pont són els següents:

1. Es poden prevenir tots els accidents i totes les malalties professionals.

2. La direcció de l’empresa és directament responsable de la prevenció de les
lesions i malalties professionals.

3. La seguretat és una condició intrínseca lligada al treball; cada treballador
ha d’assumir la seva responsabilitat de treballar amb seguretat.

4. La formació i l’aprenentatge constitueixen un element essencial per a
l’existència de llocs de treball segurs.

5. A l’empresa s’han de realitzar auditories de seguretat.

6. S’han de corregir amb urgència totes les deficiències observades, sia mit-
jançant la modificació d’equips i instal·lacions, amb el canvi de mètodes
de treball, o amb la formació dels treballadors, impulsant comportaments
segurs.

7. És essencial investigar totes les operacions insegures i tots els incidents
capaços de produir lesions importants.
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Recordeu que per poder
comptabilitzar un concepte
cal un suport documental.

8. La seguretat fora del treball és tan important com la seguretat en el treball.

9. L’ordre i la neteja són fonamentals.

10. Les persones són instruments clau per a l’èxit de tot programa de seguretat
i higiene en el treball: les actuacions de la direcció han de ser complemen-
tades pels suggeriments dels treballadors.

4.5.3 Tipus i identificació dels costos

La relació del tipus de costos que es poden identificar en un accident dependrà
de cada situació. Cada accident concret tindrà les seves pròpies característiques.
Així, algun dels tipus de costos que enumerarem a continuació podrà ser més o
menys rellevant:

• Pèrdues productives

• Pèrdues per danys en treballadors

• Costos socials i legals

• Repercussió en el mercat

• Equips i materials

Els costos socials i legals fan referència al pagament de quotes a la Seguretat
Social i altres entitats asseguradores o de previsió social que pot tenir contractada
l’empresa. En aquest bloc també es poden incloure aquells complements que
es puguin haver pactat en els convenis col·lectius: part proporcional de pagues
extraordinàries, compensació de retribucions per dies de baixa, salaris de la
persona substituta...

Els recàrrecs per manca de condicions de seguretat i pagaments a advocats o
gestors també formen part, juntament amb les sancions per infraccions legals i
reglamentàries en la matèria, dels costos des d’un punt de vista legal.

A l’hora de classificar els costos, podem diferenciar entre costos directes i costos
indirectes o ocults (figura 4.14). Els costos indirectes (ocults) que s’originen pels
accidents de treball són, per definició, aquells que no es manifesten de manera
evident i que, per tant, no es comptabilitzen.

Figura 4.14. Classificació dels costos
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Exemples de costos ocults

Exemples de costos ocults per al
treballador accidentat poden ser:
el de deixar de rebre el salari en
estar de baixa, el suport i temps
de dedicació per part de la
família...

Formularis per al registre i
quantificació

En les NTP 273 i NTP 540
s’estableixen formularis que
permetran el registre i
quantificació dels diferents
costos directes.

Els costos totals dels accidents són la suma dels costos directes i dels costos
indirectes o ocults.

Costos directes

Els costos directes són aquells que l’empresa coneix o pot conèixer amb un
mínim d’esforç, perquè són quantitats que es produeixen com a conseqüència
de l’accident/incident. No té excessiva dificultat tècnica el fet de saber el volum
d’aquests costos directes, ja que només s’han d’identificar i sumar.

Els costos directes es classifiquen en costos variables, que estan en funció del
nivell d’accidentalitat, i els costos fixos, que no estan en funció del nombre
d’accidents/incidents. Igualment, podem subdividir aquests costos fixos en:
costos fixos obligatoris i costos fixos opcionals o voluntaris.

Certes despeses, com per exemple les despeses de renovació de la farmaciola
per caducitat, seran costos directes fixos per a l’empresa, encara que no hi hagi
cap accident/incident. El principal cost directe, no obstant això, és el de les
assegurances.

El problema apareix quan s’ha de quantificar l’import dels costos indirectes o
ocults. Aquests costos són assumits per l’empresari quasi de manera inconscient,
són costos que afecten l’activitat empresarial però que no es comptabilitzen perquè
no tenen un suport documental.

Quantificació difícil del cost ocult

Analitzem una situació de cost ocult en un accident on quedi afectat lleument un treballador.
El temps de treball pagat als companys però perdut per la interrupció del treball en anar a
ajudar-lo difícilment es comptabilitzarà, però, no obstant això, representa una pèrdua per a
l’empresa: és un exemple de cost ocult.

Costos indirectes (i els mètodes per descobrir-los)

Per quantificar el volum dels costos ocults que suporten les empreses (és a dir,
aquells que no es manifesten de manera evident i no estan comptabilitzats) s’han
desenvolupat diferents mètodes. Es poden agrupar en dos tipus principals: els
estimatius i els puntuals:

• La utilització dels mètodes puntuals consisteix a calcular tots els costos
associats a aquell accident. Aquesta valoració la farà l’empresa després de
l’accident/incident i després de fer la corresponent investigació.

• Els mètodes estimatius intenten trobar una fórmula que permeti calcular
els costos ocults sense haver de realitzar un estudi exhaustiu de les circums-
tàncies i conseqüències d’aquell accident/incident, utilitzant només dades
que siguin fàcils d’aconseguir.
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Ambdós mètodes tenen en compte només el cost ocult que representa l’accident/in-
cident per a l’empresa, però no els costos ocults que representen per al treballador
perjudicat el fet d’haver patit aquest accident.

Mètodes puntuals:

Una empresa que vulgui saber l’import d’aquests costos ocults haurà de realitzar
un càlcul detallat de cada accident/incident, fins a arribar amb el temps a desen-
volupar un paràmetre propi, és a dir, arribar a desenvolupar un mètode indirecte
per calcular els costos. Cada accident genera els seus propis costos indirectes i
aquests són, per tant, variables, però realitzant l’anàlisi de molts accidents s’arriba
a considerar un seguit de variables que apareixen en major o menor mesura. Entre
aquestes variables, tenim:

1. Els costos salarials. Es tindran en compte aquells que fan referència al
temps de treball efectivament pagat però no treballat, tant pel treballador
accidentat com pels companys, caps..., com a conseqüència de l’accident.

2. Els costos de les màquines i producció. Considerem en aquest apartat les
pèrdues de matèries primeres, productes en curs de fabricació, productes
acabats, neteja de les màquines i instal·lacions sempre que no hi hagi
assegurança. Si l’empresa té contractada una assegurança, l’import de les
primes pagades és un cost directe i visible, té la seva justificació documental,
però si com a conseqüència de l’accident es produeix un increment de
les primes que ha de satisfer a l’asseguradora, la diferència s’hauria de
comptabilitzar en aquest apartat.

3. Els costos d’administració. En aquest bloc s’inclouen els costos de
gestió del personal encarregat de realitzar la investigació de l’accident,
l’elaboració dels corresponents informes, prendre les declaracions... Els
comandaments intermedis poden haver de reorganitzar la producció, con-
tractar nou personal i formar-lo o recol·locar algun treballador d’un altre
departament, que també implicarà facilitar-li una certa formació. Es pot
donar el cas que s’hagi de destinar personal de l’empresa per parlar, declarar
les circumstàncies de l’accident amb autoritats externes, inspecció, o bé
amb companyies d’assegurances. Tot això implica temps destinat a unes
activitats que no són les habituals del lloc de treball. També el temps de
treball del personal mèdic s’ha d’adaptar en funció del nombre d’accidents
que pateix l’empresa i, per tant, representa un cost indirecte.

4. Pèrdues de producció. És constatable que després d’un accident i en el
supòsit d’haver de substituir el treballador accidentat per un de nou, li cal
un període d’aprenentatge que implicarà per a l’empresa una reducció en la
productivitat. Quan el treballador accidentat es reincorpora al lloc de treball
també li caldrà un període d’adaptació, que té també com a conseqüència
una productivitat més baixa. En relació amb els companys de l’accidentat,
després d’un accident augmenta la sensació d’inseguretat, que es tradueix
també en menys producció. En alguns casos, per equilibrar la producció i
els compromisos, caldrà realitzar hores extraordinàries que en principi no
estaven previstes.
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5. Altres costos no coberts per les assegurances. Aquests tipus de costos són
materials de primers auxilis, transport (ambulància o taxi), increments de
tarifes d’assegurances, costos per judicis, honoraris d’experts per preparar
els judicis i beneficis socials a què poden tenir dret les víctimes durant les
baixes.

6. Clima social de l’empresa i empitjorament de les relacions laborals.
En funció del tipus d’accident que s’hagi produït, pot repercutir en més
demandes salarials, reivindicacions sindicals, vagues i sobretot més baixa
motivació per part dels treballadors, que afecta evidentment el rendiment
del personal de l’empresa.

7. Costos comercials. En aquest bloc es poden incloure les penalitzacions per
incompliment dels terminis de lliurament dels productes i eventuals pèrdues
de clients com a conseqüència del deteriorament de la imatge de l’empresa
en el mercat.

Per poder valorar correctament tots aquests factors, l’empresa ha de generar un
sistema de control intern que faciliti l’obtenció d’informació. Algunes variables
com, per exemple, quantificar les hores de treball perdudes pels companys de
l’accidentat, són molt difícils de valorar, i per això es proposen en diferents
mètodes estimacions per defecte sobre la base d’uns mínims (NTP 472, Gil Fisa,
1991).

Mètodes estimatius:

Des dels anys trenta s’han estat realitzant esforços per saber l’impacte dels
accidents laborals. H. W. Heinrich va ser el precursor d’aquests estudis i va establir
la relació que hi havia entre un tipus de costos que va anomenar directes (perquè
eren fàcils d’identificar) i uns altres tipus de costos anomenats indirectes -que són
els que l’empresari moltes vegades no té en compte.

L’estudi de diferents casos va permetre a H.W.Heinrich establir una relació
lineal entre els dos tipus de costos. Va proposar la següent fórmula per
calcular els costos indirectes (Ci) sobre la base dels costos directes (Cd):

Ci = b · Cd

A proposta de l’autor, la constant b variarà en funció de l’empresa o sector al qual
pertanyi, atès que és el resultat de l’observació empírica detallada. Per tant, no
ens trobem davant d’un paràmetre universal (ni per sectors, ni per èpoques, ni per
països). Una vegada tenim aquest paràmetre, es poden estimar els costos totals
dels accidents sense necessitat de fer una anàlisi molt detallada de cada cas.

A partir de l’estudi de casos, H. W. Heinrich va calcular per a la indústria
americana els costos indirectes que es podien estimar en quatre vegades els
costos directes:

Ci = 4 · Cd
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Valors del paràmetre ’b’ en
altres indústries

Altres autors han estudiat el
valor del paràmetre b per a

diverses indústries i sectors, i
han proposat valors diferents

entre el 0,5 fins al 54. Per
exemple, en el sector de la
construcció Hinze (1991)

proposa una relació de 20 a 1.

D’aquesta manera, els costos totals (Ct) dels accidents es calculen en cinc vegades
els costos directes.

La següent fórmula expressa els costos totals com una suma dels costos
directes més els costos indirectes:

Ct = Cd + Ci = Cd + 4 · Cd = 5 · Cd

La principal revisió metodològica del plantejament fet per Heinrich la va fer
Simonds als anys cinquanta. Aquest autor va classificar els accidents en quatre
graus de severitat i va observar que per cada nivell de severitat hi ha una proporció
diferent de costos assegurats en relació amb els costos que no estan assegurats. Va
proposar quatre situacions pel que fa als accidents:

• Accident amb baixa.

• Accident sense baixa però amb assistència mèdica.

• Accident sense baixa i sense assistència mèdica.

• Accident sense lesions que podia haver causat danys.

Per a cada tipus de severitat, el multiplicador que s’havia d’aplicar seria
diferent.

Ct = Ca + Cfna + Cna

on Ct és el cost total, Cta són els costos assegurats, Cfna són els costos fixos
no assegurats i Cna són els costos no assegurats.

Per a cada tipus d’accident s’obté un cost mitjà, agafant com a base una mostra
representativa dels accidents i de l’estudi dels costos assegurats i no assegurats.

Finalment, obtenim la fórmula del cost total:
Ct = Ca + Cfna +

∑
ni · ai

on ni és el nombre d’accidents de cada tipus i ai és el cost mitjà no assegurat
de cada tipus.

Els mètodes utilitzats per Heinrich i Simonds són mètodes estimatius que a més
tenen l’inconvenient que s’ha de considerar en quin moment es van definir i del
context nacional i institucional en el qual es van calcular. L’entorn institucional és
una variable central a l’hora de calcular els costos per a l’empresa, atès que a tots
els països no es produeix la mateixa externalització de costos o la mateixa manera
de registrar els accidents.

Però una empresa que vulgui saber quin cost tenen els accidents també ha de
considerar que darrere de cada accident mortal hi ha un seguit d’accidents amb
lesions i darrere d’aquests una sèrie d’accidents sense lesions i també incidents.
Diferents teòrics han parlat d’aquesta evident relació. Tant la piràmide de Pearson,
com la de Bird o la de Heinrich posen en evidència que abans que passi un accident
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és probable que es produeixin situacions que ens avisin que hem de millorar alguna
cosa per evitar aquests accidents.

L’objectiu de les actuacions en matèria de prevenció de riscos ens ha de fer vetllar
per la salut dels treballadors; per tant, els incidents, siguin del tipus que siguin,
s’han d’investigar per corregir aquelles situacions de risc que poden portar a
l’accident laboral.

4.5.4 Formulari per calcular els costos dels accidents

Quan es fa la valoració dels costos no es comptabilitzen totes les despeses que
es generen com a conseqüència d’un accident ni es recullen la totalitat dels
costos reals que s’han produït; bàsicament per la dificultat que hi ha a poder-los
quantificar, amb la consegüent repercussió que té en els resultats de l’empresa.

Els principals elements que cal considerar per poder quantificar els factors són:

1. Costos de personal: hores perdudes pel treballador accidentat, hores
perdudes pels companys, hores perdudes pels comandaments intermedis...

2. Costos en béns materials: siguin del tipus que siguin, en edificis, ins-
tal·lacions, maquinàries, eines, matèries primeres, productes en curs de
fabricació...

3. Costos legals: derivats de la responsabilitat administrativa, civil i en
matèria de seguretat social principalment.

4. Altres costos: transport de l’accidentat, temps perdut per atendre l’acciden-
tat...

A partir dels criteris enunciats anteriorment, l’Institut navarrès de Salut Laboral ha
confeccionat un formulari que permet analitzar i calcular els costos derivats d’un
accident. En la figura 4.15 podeu veure un exemple d’aquest qüestionari, però
hem de tenir en compte que n’hi ha altres models. En funció de la seva estructura,
cada empresa pot generar el seu model per quantificar els efectes econòmics que
li representa el fet de produir-se un accident.
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Conveni col·lectiu

Un conveni col·lectiu és un acord
subscrit entre un o més

empresaris, d’una banda, i una o
més agrupacions de treballadors,

de l’altra, per fixar les normes
que han de regular les condicions

de treball en un àmbit
determinat, com també els drets i

obligacions de les parts.

Figura 4.15. Model per quantificar els costos d’un accident

Per emplenar correctament aquest qüestionari, cal tenir en compte alguns factors,
com els que s’exposen a continuació:
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1. Apartat costos de personal:

(a) Hores perdudes per l’accidentat. En el cost per hora s’haurà de tenir
en compte el salari brut anual segons la categoria o grup professional
a què pertanyi el treballador. S’haurà de buscar aquesta informació en
el conveni col·lectiu de l’empresa, o acords pactats en el seu contracte
de treball. En el conveni col·lectiu també trobaren les hores anuals
treballades. Aquest cost horari ha d’incloure també la quantitat que
ha de pagar l’empresa a la Seguretat Social per aquest treballador, que
es calcularà de la manera següent:

Cost horari =
Salari brut anual + Seguretat Social anual

Hores anuals treballades

(b) Hores perdudes pels companys i pels comandaments. El càlcul del
cost per hora es farà considerant els mateixos conceptes que per al
treballador accidentat.

(c) Millores voluntàries per incapacitat temporal. Quan es produeix
un accident laboral, les quantitat pagades per les entitats gestores
o col·laboradores de la Seguretat Social representen el 75% de la
base reguladora. Per conveni col·lectiu es pot pactar que l’empresa
complementi aquesta quantitat fins al 100%; per tant, en aquest apartat
s’inclou el 25% de diferència. I aquest import/dia es calcula de la
manera següent: \\

Import = Dies de baixa per IT · Import diari de la millora

(d) Cotització a la Seguretat Social (empresa). S’ha de continuar
cotitzant a la Seguretat Social pel treballador incapacitat des del dia
en què es va produir l’accident; aquesta cotització va a càrrec de
l’empresa.

2. Apartat cost dels danys materials:

(a) Edificis i instal·lacions:
• Pel servei intern.Es tindrà en compte també el temps dedicat

pel servei intern, calculant el cost horari exactament igual que
per al treballador accidentat, és a dir, tenir en compte el salari
brut anual en funció del grup de cotització consultant el conveni
col·lectiu més la Seguretat Social, dividit tot per les hores anuals
treballades.

• Materials. La valoració es farà segons les factures. No es tenen
en compte si hi ha una assegurança que se’n fa càrrec.

• Reparacions serveis externs. S’ha de justificar l’import amb la
factura.

(b) Maquinària, eines i equips de treball. Tractament semblant al donat
en edificis i instal·lacions.

(c) Matèries primeres, productes acabats, o semielaborats. El cost
unitari el definirà l’empresa segons el seu sistema de valoració o càlcul
de costos que realitzi.
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(d) Pèrdues de producció. Es calcularan els beneficis esperats i no
obtinguts; són ingressos perduts per l’empresa.

(e) Aturada de les màquines. L’empresa, en funció del seu sistema
de valoració, assignarà l’import que representa aturar les màquines.
Normalment es té en compte si l’aturada és total o parcial...

(f) Maquinària, eines i equips de treball. S’inclou el cost econòmic que
té per a l’empresa el fet d’aconseguir el mateix nivell de producció.

• Hores extraordinàries. Es calcularà així: nre. hores cost horari.
• Contractació del substitut. Es calcularà així: salaris pagats +

despeses de selecció de personal + despeses de formació del
substitut.

• Contractació i subcontractació d’obres i serveis. L’import corres-
ponent a les factures realment pagades.

3. Altres costos:

(a) Responsabilitat administrativa, import de les sancions. Poden
ser sancions administratives, paralitzacions del treball, suspensió o
tancament del centre de treball, restriccions per contractar amb l’ad-
ministració.

(b) Responsabilitat en matèria de Seguretat Social. Recàrrecs de
prestacions, augments o disminucions de les quotes de cotització per
accidents de treball i malalties professionals.

(c) Responsabilitat civil, indemnitzacions. Responsabilitat civil deriva-
da del delicte, responsabilitat civil contractual o extracontractual.

(d) Altres costos. Desplaçaments i trasllat de l’accidentat, despeses
d’ambulància, taxis, despeses del material sanitari, despeses de neteja,
pèrdues d’imatge i de mercat, penalitzacions en servir les comandes,
pèrdues d’energia com a conseqüència de l’accident, honoraris dels
advocats...

4.5.5 Gestió econòmica de la seguretat. Problemes de visualització

Com podem argumentar una inversió en seguretat? Quines barreres o objeccions
podem trobar? El fet d’intentar promocionar les inversions en prevenció de riscos,
per millorar els resultats econòmics de l’empresa, resulta difícil d’aplicar i, de fet,
on més s’apliquen aquests arguments és en empreses que tinguin riscos d’accidents
importants. És a dir, que la repercussió d’un accident pot generar increments de les
quotes que l’empresa paga per assegurances industrials: com més accidentalitat,
major quota a pagar.

La pràctica actual de gestió empresarial indica que, encara que es visualitzin
clarament l’origen, tant dels costos indirectes com dels directes, la resposta
empresarial no és necessàriament invertir més en prevenció.
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’Outsourcing’ i
’Worldsourcing’

L’outsourcing consisteix a
adquirir a altres empreses els
productes finals, semielaborats o
serveis que formen part de
l’activitat principal de l’empresa.
Mentre que el worldsourcing és
una actuació semblant a
l’outsourcing, però on la
possibilitat d’adquisició de
productes o serveis s’obre al
mercat mundial.

Per visualitzar una
aplicació pràctica dels
aspectes econòmics de la
PRL, consulteu la NTP
472 de l’INSST.

La visualització de l’origen dels costos pot aportar arguments per decidir altre
tipus d’accions: per exemple, la supressió d’un determinat departament o procés
productiu de l’empresa que sigui l’origen dels costos per accidents i malalties
professionals. Això podria arribar a justificar una desconcentració productiva o
outsourcing i fins i tot el worldsourcing, situació que actualment s’està donant en
certs sectors productius.

Perquè les empreses visualitzin les quantitats invertides o pressupostades en inver-
sions de seguretat, només cal sumar les partides que formaran aquestes inversions.
O, dit d’una altra manera, només cal sumar les quantitats que es destinaran
a inversions de seguretat. Ara bé, s’ha d’entendre que aquestes inversions en
seguretat han de tenir un efecte positiu en altres aspectes de l’activitat normal de
l’empresa (més productivitat, millor imatge de l’empresa) que en definitiva poden
portar a guanyar més mercat, i això només es pot fer amb un esforç important per
arribar a comptabilitzar tots els costos que genera l’accident, incident o malaltia
professional.

Els costos de la inversió es poden arribar a compensar amb els beneficis
futurs d’aquesta inversió, cosa que podem calcular amb aquest fórmula:
Costos de seguretat = costos de la prevenció + costos derivats dels accidents
- beneficis aportats en productivitat derivats de les inversions.

Hi ha altres motius per fer una inversió en seguretat:

• Qualitat: per a aquelles organitzacions que estiguin aplicant mètodes de
gestió basats en la qualitat total i, per tant, hagin assumit que la qualitat és
rendible, aquesta qualitat es reflecteix també en la satisfacció de les persones
treballadores. La salut i la seguretat són elements que cal considerar i, per
tant, les inversions en seguretat estan justificades.

• Cultura d’empresa: una empresa pot tenir com un dels seus valors el
treball segur, i es pot marcar com a objectiu una reducció dels seus índexs
d’accidentalitat o reduir l’absentisme; per tant, no visualitzarà les inversions
realitzades en seguretat com una càrrega sinó com un benefici.

A més, està comprovat que el reforç positiu que suposa desenvolupar una autèntica
cultura preventiva a l’empresa sustentada en una bona inversió econòmica que
reconegui la feina ben realitzada és una potent eina de motivació per al personal i
sentiment de pertinença a l’organització.
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