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INTRODUCCIÓ

Aquesta guia que teniu a les mans, analitza i recull les qüestions més rellevants 
que cal tenir presents a l’hora de fer prevenció en els centres de treball. És un 
compendi d’informació endreçada amb l’objectiu que tots els i les afiliades, re-
presentants o delegades de prevenció de la Intersindical-CSC siguin conscients 
de la importància de disposar d’un pla de prevenció a llurs empreses com uns 
dels elements cabdals per a evitar la sinistralitat en els centres i llocs de treball. I 
quines són les obligacions de l’empresa. I fonamental, quins són els nostres drets. 

Una qüestió a destacar en aquesta guia, feta des de la necessària i dialèctica vi-
sió crítica, és que incorpora la perspectiva de gènere, com un element clau de la 
prevenció.  Això vol dir que analitza la prevenció tenint en compte les desigual-
tats socioeconòmiques i culturals a les quals estan sotmeses les dones i abunda 
en la informació que cal conèixer i els drets que cal reivindicar per tal d’avançar 
en l’aplicació de polítiques laborals que afavoreixin l’eradicació dels assetjaments 
i les desigualtats en el mercat de treball.

L’opressió de la dona té arrels socioeconòmiques que el patriarcat perpetua i som 
conscients que hem de partir d’un canvi de paradigma econòmic per revertir 
aquesta situació. En aquest camí cap a l’emancipació, en l’actual context polític, 
social, econòmic i cultural del nostre país i des de la perspectiva de la lluita per 
garantir la igualtat de drets i la dignitat de totes les persones, la Intersindical-
CSC considera central la lluita contra la discriminació de la dona al món laboral.

La situació actual a hores d’ara però, quan fa més d’una dècada que va entrar en 
vigor la Llei en Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) d’àmbit estatal, es consta-
ta per les dades de sinistralitat anuals que és clarament insuficient la implantació 
de la prevenció a les empreses ubicades a Catalunya.

De les dades extretes del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, s’aprecia 
una millora en l’àmbit de les condicions de treball pel que fa a seguretat i a les 
condicions ambientals, però un empitjorament en les condicions de treball pel 
que fa a l’àmbit ergonòmic i psicosocial.

Per tant, si tal com es recull en múltiples normatives europees i catalanes, con-
siderem que la prevenció ha de ser l’instrument que detecti i posi les eines per a 
eliminar els riscos laborals de caràcter físic, mental o social que pateixen tots i 
totes les treballadores, és evident que queda molt camí per recórrer.
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Però per què després d’una dècada encara estem així? Coincidim amb altres 
agents socials que l’escassa implantació de la prevenció a l’interior de les empre-
ses és a causa:

 • D’una legislació tova que permet el seu incompliment generalitzat. La pa-
tronal negligeix fer prevenció per dues causes: una té a veure amb la mercan-
tilització de la mà d’obra. La concepció del i la treballadora com a instrument 
generador de plusvàlua, que s’usa i quan es desgasta o es trenca, se substitueix.  
La segona causa té a veure amb l’exercici del poder empresarial que eludint la 
legislació, imposa unilateralment les condicions de treball a la plantilla im-
pedint les necessàries aportacions d’aquesta. Difícilment admeten anar més 
enllà de la “informació i consulta” cosa que acostuma a reduir-se a “doni’s 
per entès”.

 • Del grau de fermesa de les administracions en l’aplicació taxativa de la le-
gislació per mitjà de la inspecció i la sanció. Aquesta fermesa ha de ser rigo-
rosa independentment del color polític que governi. A més l’administració 
pública ha d’assegurar-se que les contractacions d’obres i serveis que realitza 
s’adeqüen escrupolosament a la prevenció dels riscos laborals. 

 • De l’actual context socioeconòmic de precarietat i temporalitat dels llocs de 
treball que s’acarnissa amb els col·lectius més desafavorits com les persones 
joves, les més grans de 45 anys, les migrants o les que pateixen alguna disca-
pacitat...Precarietat que s’agreuja considerablementsi a més ets dona.

La profusió d’empreses de multi serveis sense activitat específica, amb volatilitat 
del concepte lloc de treball i amb l’ús intensiu, i sovint fraudulent, del treball au-
tònom, també suposa reptes de difícil solució.

I en tot cas, és paradoxal fer prevenció alhora ques’apliquen polítiques que sig-
nifiquen un deteriorament inevitable de les condicions de treball, factor bàsic de 
les pèrdues de salut i vida de la classe treballadora.  Cal un canvi de paradigma 
en què la salut sigui un objectiu en si mateix, sense permetre que aquesta esde-
vingui un negoci. 

Per fer-ho, cal avançar en l’aplicació efectiva de la llei en matèria de prevenció, i 
per això és necessari:
 • La visibilització dels danys a la salut ocasionats per condicions de treball de-

ficients o insuficients, davant la societat, fent-la partícip i subjecte actiu en 
la seva defensa.
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 • La participació activa, col·lectiva i organitzada dels i les treballadores per 
tal d’exigir l’aplicació real de la llei i perquè s’implementin plans de preven-
ció en llurs empreses.

 • Si volem fer prevenció, més enllà d’esgrimir constantment la falta de cultura, 
de personal tècnic, mèdic i fins tot de la inactivitat de la inspecció de treball,  
hem de dotar les delegades i delegats de Prevenció (DP) dels mitjans per ac-
tuar amb la deguda protecció i autonomia.

En aquest sentit, és fonamental el paper catalitzador que han de tenir els i les de-
legades de prevenció per:

 • indicar a les empreses que la salut de les i els treballadors no és negociable. 
Es negocien els models preventius.

 • enfortir la salut laboral en la nostra estratègia sindical

 • interlocutar davant l’empresa i el personal tècnic dels serveis de prevenció

 • instar a planificar la prevenció a l’entorn de l’avaluació participada dels ris-
cos

La participació dels agents implicats en la prevenció (servei de prevenció, dele-
gats i delegades de prevenció, Comitè de Seguretat i Salut, representants de l’em-
presa i els i les treballadores) és d’especial importància en tots els processos de 
prevenció de riscos.



1.- QUÈ ÉS LA SALUT LABORAL
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La salut laboral no és només l’absència de malaltia, sinó un estat de benestar fí-
sic, mental, des d’una perspectiva holística.

L’OMS la defineix com “un estat de benestar físic, mental i social complet”. És a 
dir, la salut en el treball no sols es refereix a l’absència de danys o malaltia, sinó 
que va més lluny i intenta ressaltar una triple dimensió donant una marcada im-
portància a la salut psicològica i mental del treballador en el seu lloc de treball”

I per tant un canvi de perspectiva enfocada a no perdre la salut ni la vida en, ni 
per, un lloc de treball. Per tal d’assolir aquest objectiu les empreses han de ga-
rantir unes condicions de treball confortables enfocades a no patir danys físics, 
mentals o socials.

2. QUÈ ÉS LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’objectiu de la prevenció és evitar els danys a la salut física i mental del treballa-
dor i treballadora causats pel treball. La responsabilitat d’aquesta prevenció re-
cau sobre l’empresa

Per tal de poder fer una correcta política preventiva cal identificar quins són els 
riscos en:

a/ Seguretat: les condicions materials que posen en perill la integritat física de 
les persones, provocant accidents de treball 
b/ Higiene industrial: les situacions que poden produir una malaltia, l’origen de 
la qual es troba sovint en la presència de contaminants químics, físics o biològics 
en l’ambient de treball
c/ Ergonòmics: l’adaptació del lloc de treball a la persona, i en cap cas a l’inrevés, 
atès que les persones no som iguals. Han de dissenyar-se de manera que s’adap-
tin a les nostres característiques
d/ Psicosocials del treball: estudia la incidència d’una organització del treball 
nociva per a la salut, sobretot emocional i mental de les persones.
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La vigilància de la salut a l’empresa té per objectiu alertar quan es produeixen si-
tuacions que la seguretat, higiene, l’ergonomia i/o la psicosociologia no han estat 
capaces de prevenir adequadament.

Els principis bàsics que regeixen la prevenció són:

 • evitar els riscos

 • avaluar aquells que no es poden evitar

 • combatre’ls en el seu origen

 • adaptar el treball a la persona tant pel que fa a la concepció dels llocs de tre-
ball, com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i, en particular, de 
producció, per tal d’atenuar el treball monòton i repetitiu, i de reduir-ne els 
efectes en la salut. 

 • tenir en compte l’evolució de la tècnica

 • substituir els elements perillosos per aquells que comporten poc o cap perill

 • planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que hi integri la tècni-
ca, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball

 • adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual

 • donar instruccions adequades als i les treballadores

La documentació que cal que emprem per a garantir una adequada prevenció és 
aquesta:

1. El Pla de Prevenció

2. L’avaluació de riscos

3. Planificació de l’activitat preventiva

2.1.- Pla de Prevenció

El Pla de prevenció de riscos laborals és l’eina a través de la qual s’integra l’ac-
tivitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la 
seva política de prevenció de riscos laborals.
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Els riscos laborals, d’una manera o altra, afecten totes les persones que treballen 
a una empresa, i tenen el seu origen en totes les activitats que s’hi desenvolupen. 
Per això, la protecció de la salut dels treballadors ha d’afectar tots els llocs de tre-
ball de l’empresa i també ha de ser una preocupació de totes les persones que hi 
treballen. Aconseguir-ho només és possible si tothom n’és conscient i té encoma-
nats aspectes concrets d’aquesta prevenció. Això és el que vol dir integració de 
l’activitat preventiva a l’empresa.

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser aprovat per la direcció de l’empre-
sa, assumit per tota la seva estructura organitzativa, en particular per tots els seus 
nivells jeràrquics i conegut per tots els seus treballadors.

El Pla de prevenció de riscos laborals s’haurà de reflectir en un document que es 
conservarà a disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels re-
presentants dels treballadors.

El Pla de prevenció de riscos laborals ha d’incloure, amb l’amplitud adient a la di-
mensió i característiques de l’empresa, els elements següents:

a) La identificació de l’empresa, de la seva activitat productiva, el nombre i les ca-
racterístiques dels centres de treball i el nombre de treballadors i les seves carac-
terístiques amb rellevància en la prevenció de riscos laborals.

b) L’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i responsabi-
litats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i els seus respectius ca-
nals de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció dels riscos laborals. 

c) L’organització de la producció en allò que es refereix a la identificació dels dife-
rents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents 
a l’empresa, en relació amb la prevenció dels riscos laborals

d) L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat preventiva es-
collida i els òrgans de representació existents. 

e) La política, els objectius i les fites que en matèria preventiva pretén assolir 
l’empresa, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics de què 
disposarà per a aquesta finalitat.

El Pla és a més un element útil per a conèixer els recursos econòmics, materials i 
humans dels que es dota l’empresa per a dur a terme la prevenció de riscos labo-
rals, perquè planteja qüestions com: Qui fa què? Com ha de fer-se? Amb quins 
mitjans?
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2.2.- Avaluació de Riscos

L’avaluació de riscos és un procediment que permet identificar tots els riscos as-
sociats a un lloc de treball, amb la finalitat d’eliminar-los. I la prevenció té l’ob-
jectiu de fer-ho possible.

L’empresari està obligat a consultar els i les representants dels treballadors i tre-
balladores o, si no n’hi hagués, els mateixos treballadors i treballadores  sobre el 
procediment d’avaluació que cal emprar en l’empresa o centre de treball. L’avalu-
ació l’ha de realitzar personal tècnic en prevenció de riscos laborals que acrediti 
la formació específica necessària per dur-la a terme, si bé els delegats de preven-
ció tenen el dret d’estar-ne puntualment informats i d’acompanyar els tècnics en 
el seu treball de camp, o sigui mentre inspeccionen els llocs de treball o mentre 
recullen la informació dels treballadors i les treballadores. 

L’avaluació dels riscos laborals s’ha de realitzar per a tots els llocs de treball de 
l’empresa i valorar els riscos tenint en compte la probabilitat que es produeixi un 
dany a la salut dels treballadors i treballadores i la seva potencial severitat.

Caldrà avaluar tots els llocs de treball, les instal·lacions, materials, equips, orga-
nització del treball i verificar l’existència o no d’algun risc i si les persones neces-
siten alguna protecció especial per a desenvolupar la seva feina.

L’avaluació s’ha de documentar disposant per a cada lloc de treball de: 

a) La identificació del lloc de treball.

b) El risc o riscos existents i la relació de treballadors afectats. 

c) El resultat de l’avaluació i les mesures preventives que s’han d’adoptar. 

d) La referència als criteris i als procediments d’avaluació i dels mètodes de me-
sura, anàlisi o assaig emprats, en els casos en què sigui necessari. 

Quan en l’avaluació es detecti la necessitat d’adoptar mesures preventives, s’ha de 
determinar clarament en quines situacions cal: 

a) Eliminar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organit-
zatives, de protecció col·lectiva, de protecció individual o de formació i informa-
ció dels treballadors i treballadores.

b) Controlar periòdicament les condicions, l’organització i els mètodes de treball 
i l’estat de salut dels treballadors.
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L’avaluació dels riscos per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores, 
tenint en compte, amb caràcter general, la naturalesa de l’activitat, les caracte-
rístiques dels llocs de treball i dels treballadors i treballadores que hagin d’ocu-
par-los, s’ha de realitzar: 

 • abans de l’inici de les activitats de l’empresa. 

 • en escollir els equips de treball, les substàncies o preparats químics i del con-
dicionament dels llocs de treball. 

 • quan canviïn les condicions de treball. 

 • quan sigui necessari perquè s’hagin produït danys a la salut dels treballadors. 

 • d’un lloc de treball, quan s’hi incorpori un nou treballador que, per les se-
ves característiques personals o estat biològic, el facin especialment sensible 
a les característiques del lloc. 

Quan el resultat de l’avaluació en mostri la necessitat, l’empresari realitzarà con-
trols periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors per de-
tectar situacions potencialment perilloses. 

Quan es produeixi un dany per a la salut dels treballadors o, quan a través de la 
vigilància de la salut, apareguin indicis o sorgeixin dubtes sobre l’eficàcia de les 
mesures preventives adoptades, l’empresari haurà de dur a terme una investiga-
ció o avaluació de riscos a fi de detectar les causes d’aquests fets.

2.3.- Planificació de l’activitat preventiva

La planificació de la prevenció és l’activitat que té com a objectiu principal con-
cretar les accions que es realitzaran en un període de temps determinat per tal 
d’eliminar, controlar i, si no és possible, reduir els riscos, establint un ordre de 
prioritats en funció dels riscos existents i del nombre de persones als quals po-
den afectar.

Aquesta planificació s’ha de fer segons els criteris negociats en el si del Comitè 
de Seguretat i Salut (LPRL art.39)id’acord amb un ordre de prioritats:

 • la magnitud 

 • nombre de treballadors i treballadores exposades a aquells riscos. 
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També tindrem en compte altres criteris: legals (d’acord amb el que la norma in-
diqui), tècnics, allò que es considera de risc(segons un mètode concret d’avalua-
ció) i de salut (tenint en compte els mals dels i les treballadores)

Un cop establerta la priorització, una bona planificació requereix fixar per escrit:

 • objectius a assolir per a eliminar riscos

 • solucions més adequades per a fer-ho

 • accions a desenvolupar per a posar en pràctica el pla i mesures de posteri-
or control de l’eficàcia. 

 • terminis  per a fer-ho

 • recursos humans designats per a l’execució del pla i materials necessaris

La planificació integrarà les activitats de vigilància de la salut i formació i infor-
mació de la plantilla, així com els plans d’emergència (RSP art.9.2). És una acció 
continuada que es realitza, es controla i torna a començar.

Les fases de la planificació en un circuit tancat són: 

 • Detecció de perill i eliminació

 • Avaluació dels riscos que no s’hagin  pogut eliminar

 • Prioritzar riscos

 • Planificació de la prevenció

 • Realització de les activitats  preventives planificades

 • Control de l’eficàcia de les activitats dutes a terme
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3.- LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ DELS RISCOS PSICO-   
      SOCIALS

Els factors de risc psicosocial són aquelles característiques de les condicions de 
treball, i sobretot, de la seva organització que afecten la salut de les persones mit-
jançant mecanismes psicològics o fisiològics. En termes de prevenció de riscos 
laborals, els factors psicosocials representen l’exposició.

L’organització del treball és l’origen d’aquesta exposició i l’estrès és el detonant de 
l’efecte, és a dir, de la malaltia o l’alteració de la salut que es pugui produir.

Els riscos psicosocials formen part dels anomenats ”riscos emergents”, tan im-
portants o més que qualsevol dels riscos més coneguts o clàssics (seguretat i hi-
giene) i com aquests tenen l’origen en unes condicions de treball deficients, en 
aquest cas, organitzatives.

Actualment disposem de nombroses evidències científiques que confirmen que 
l’exposició als factors de risc psicosocial afecten la salut.

Què són i per què hem d’avaluar els factors psicosocials?

L’estrès, l’ansietat, la depressió, diversos trastorns psicosomàtics, trastorns cardi-
ovasculars, l’úlcera d’estómac, trastorns immunitaris, al·lèrgics o les contractu-
res i el dolor d’esquena poden ser deguts a l’exposició a riscos psicosocials en el 
treball.

Els riscos psicosocials són conseqüència de les condicions de treball i, concreta-
ment, d’una organització del treball nociva per a la salut. 

Hi ha cinc grans grups de riscos psicosocials:

 • Les exigències psicològiques del treball. Des del punt de vista quantitatiu, 
es refereixen al volum de treball en relació amb el temps disponible per a 
portar-lo a terme. Des del punt de vista qualitatiu, distingim bàsicament en-
tre les exigències emocionals, quan el treball exposa a processos de transfe-
rència d’emocions i/o requereix amagar sentiments i opinions, i les exigènci-
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es cognitives, quan el treball requereix un gran esforç intel·lectual. Aquestes 
poden ser perjudicials per la salut quan són excessives o insuficients. 

 • El control en el treball. Es refereix principalment a les oportunitats que la re-
alització del treball ofereix per aplicar i desenvolupar les habilitats i coneixe-
ments, així com al marge d’autonomia en la realització de les tasques assignades. 
L’absència d’aquests aspectes positius del treball és un risc per a la salut.

 • El suport social en el treball. Es refereix fonamentalment a tres vessants: 

1. l’aspecte funcional de les relacions en el treball, com el fet de rebre ajuda 
i el feedback de companys, companyes i superiors

2. la dimensió estructural, com les possibilitats de relacionar-se que ofe-
reix el treball i el component emocional, com el sentiment de grup. 

3. la claredat de rol -definició de tasques, objectius i marge d’autonomia- i 
la previsibilitat -disposar de la informació adequada i a temps per a rea-
litzar bé el treball i adaptar-nos als canvis. 

L’absència d’aquestes dimensions és negativa per a la salut.

 • Les compensacions del treball. Es refereix a l’estabilitat en les 
condicions de treball -inexistència de canvis contra la volun-
tat de la persona treballadora- a l’estima -reconeixement de la fei-
na realitzada-, al respecte com a persona i professional i el tracte just.  
L’absència d’aquestes dimensions és negativa per a la salut, tant per a homes 
com per a dones.  

 • La doble presència. La doble presència és un risc per a la salut i està 
relacionat amb l’organització del temps de treball a les empreses. 
Entenem per “doble presència” l’exposició derivada de les exigènci-
es simultànies de l’activitat laboral i del treball domèstic i familiar.  
 
El treball domèstic i familiar i, especialment, les tasques de cura 
quotidiana de les persones, imprescindibles socialment, te-
nen delimitacions temporals estrictes, i l’organització del temps 
de treball en les empreses possibilita o dificulta fer-se’n càrrec.  
 
Tot i que l’exposició a la doble presència constitueix una problemàtica soci-
al que va més enllà de les empreses, l’organització del temps en aquestes la 
pot atenuar o agreuja.
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Tot i que la normativa catalana en l’àmbit de la prevenció incorpora la perspec-
tiva de gènere, és fonamental que l’acció sindical en matèria de prevenció de ris-
cos es desenvolupi tenint-la en compte i exigint-ne mesures tranversalitzadores 
que n’eliminin els riscos.

4. LA PREVENCIÓ DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Les desigualtats de gènere al mercat de treball, que situen les dones en una po-
sició de major precarietat laboral, són causades principalment pel sistema sexe-
gènere, que atribueix a les persones unes qualitats i habilitats diferents segons el 
sexe de la persona (estereotips de gènere) i per la divisió sexual del treball, que 
ha assignat a les dones la responsabilitat del treball domèstic i de cura, necessari 
a la societat, i als homes, el treball productiu i remunerat, vinculat al mercat de 
treball, fent-los responsables del sosteniment econòmic familiar. Aquesta estruc-
turació social ha provocat desigualtats de gènere al mercat de treball que condi-
cionen l’exposició als riscos laborals.

La perspectiva de gènere reconeix que entre homes i dones s’estableixen relaci-
ons desiguals de poder, que ocupen posicions distintes en la societat i que poden 
viure de manera molt diferent els mateixos problemes.

Si l’objectiu principal de la prevenció de riscos laborals és protegir tots els treba-
lladors i treballadores de l’exposició a aquelles situacions o activitats laborals que 
poden produir un dany a la salut, fer aquesta prevenció incorporant la perspec-
tiva de gènere, vol dir posar el mateix nivell d’atenció, de preocupació i de recur-
sos en els diferents tipus de riscos que causen danys a la salut. 

Un element fonamental per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la se-
guretat i salut laboral és tenir en compte que hi ha desigualtats importants en les 
condicions laborals i de treball entre dones i homes, que conseqüentment com-
porten desigualtats en l’exposició als riscos laborals. 

Les raons d’aquestes desigualtats són múltiples, entre aquestes: condicions labo-
rals més precàries; treball a temps parcial; la segregació horitzontal, que signi-
fica la distribució no uniforme d’homes i dones en un sector productiu concret 
que promou que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen 
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per una remuneració i un valor social inferiors; la segregació vertical o “sostre 
de vidre” que fa referència a les barreres amb què es troben les dones per acce-
dir a càrrecs de decisió. Una de les principals causes són les dificultats de conci-
liació de la vida personal i laboral i la manca de coresponsabilitat en les tasques 
domèstiques i de cura. 

Totes aquestes qüestions fan que, tot i estar també exposades als riscos derivats 
de la seguretat en el treball, les dones estiguin fonamentalment exposades a al-
tres riscos, com els psicosocials, ergonòmics i certs riscos higiènics. 

Hem de garantir un model de prevenció en riscos i seguretat en el treball que 
contempli la perspectiva de gènere perquè existeixen desigualtats de gènere al 
mercat de treball que generen efectes en la salut laboral. I perquè així ho establei-
xen la legislació i les polítiques públiques. 

L’objectiu d’aplicar aquesta prevenció amb perspectiva de gènere és:

 • eradicar la violència de gènere en l’àmbit laboral

 • reduir els riscos psicosocials

 • reduir els riscos ergonòmics

 • reduir l’exposició a agents químics, físics i biològics

 • garantir la prevenció de la salut reproductiva, l’embaràs i la lactància

 • millorar la gestió de la prevenció dels riscos laborals 

Un primer pas per a resoldre les desigualtats en l’àmbit de la prevenció és aplicar 
una política de transversalització de gènere. La idea de fons de la transversalitza-
ció de gènere és que les polítiques d’igualtat ho impregnin tot, i que en qualsevol 
actuació, sigui de l’àmbit que sigui i es trobi en la fase que es trobi, es prenguin en 
consideració les desigualtats entre homes i dones, les diferents experiències dels 
uns i les altres i les diferents implicacions que allò que es preveu fer pot tenir so-
bre cadascun d’aquests dos grups.

El principi de transversalitat de gènere s’ha incorporat en l’àmbit de la salut, i 
més específicament en la salut laboral, per mandat de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei d’igualtat ha 
ampliat la protecció de la salut de les dones embarassades al període de lactàn-
cia natural. 
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Així mateix, una altra de les novetats que incorpora, fa referència a l’assetjament 
sexual i per raó de sexe, el qual és definit com una conducta discriminatòria.

4.1.- Garantir la prevenció de la salut reproductiva, l’embaràs i la lac- 
          tància

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut reproductiva com 
“una condició de benestar físic, mental i social en els aspectes relatius al sistema 
reproductiu a totes les etapes de la vida. 

La salut reproductiva implica que les persones puguin tenir una vida sexual sa-
tisfactòria i segura, la capacitat de tenir filles i fills sans i la llibertat de decidir si 
volen tenir-los, quan i amb quina freqüència”. 

L’embaràs i la lactància natural són estats de salut. Durant l’embaràs i la lactàn-
cia es produeixen canvis fisiològics en les dones per tal de garantir que el fetus 
en desenvolupament i les criatures disposin de tot el necessari per al seu desen-
volupament. 

Dona, fetus i criatura formen part d’un ecosistema que és vulnerable a l’exposi-
ció de determinats actors externs que poden ser nocius per a la seva salut, i és 
això el que explica que existeixin normatives i mesures preventives específiques.

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL), as-
senyala que la protecció de la salut reproductiva dels treballadors i treballadores 
forma part del dret a la salut:  

 • En l’article 25, garantint la prevenció sobre les exposicions que poden ser 
nocives per la procreació, tant en els aspectes relacionats amb la fertilitat 
com en els del desenvolupament saludable de la descendència.

 • En l’article 26, garantint la prevenció sobre les exposicions que poden ser 
nocives per la maternitat. 

Aquest article ha estat modificat recentment incorporant  la lactància natural 
com a nova situació de protecció per a les dones i establint que es podrà decla-
rar la suspensió del contracte per risc durant la lactància natural de fills i filles 
menors de 9 mesos, tal com estableix l’article 45.1 de l’Estatut dels treballadors.

Cal tenir en compte que més enllà del que la norma estableix,  existeixen impor-
tants motius socials i de salut per tenir en compte els riscos per a la reproducció 
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i la maternitat, ja que no podem obviar que en les darreres dècades han augmen-
tat els problemes reproductius, tant d’homes com de dones.

Els drets reproductius i com garantir-los. Protecció de la maternitat i 
la lactància

La negociació col·lectiva esdevé un instrument clau per concretar els drets i les 
normes als diferents sectors i a les empreses. 

Diferents normatives obliguen l’empresa a preveure els riscos que puguin afec-
tar la reproducció. Les polítiques de prevenció han d’evitar l’exposició de les tre-
balladores embarassades i en període de lactància als riscos considerats en els 
annexos I i II de la Directiva 92/85/CEE (recollits posteriorment al Reial decret 
298/2009), fent especial esment a l’exposició a substàncies químiques mutàge-
nes, teratògenes i cancerígenes, així com les substàncies que produeixen altera-
cions endocrines i les radiacions ionitzants, aplicant la filosofia del principi de 
precaució. 

La negociació col·lectiva, ha de constituir el marc per tal d’establir els procedi-
ments, fórmules i mecanismes més adequats perquè les empreses, amb la prèvia 
consulta amb el Comitè de Seguretat i Salut i, en tot cas, amb els delegats i de-
legades de prevenció, puguin dur a terme els possibles canvis de lloc de treball 
o funcions que s’escaiguin, de conformitat amb la normativa de referència, així 
com l’establiment de les mesures que incloguin, quan resulti necessari, la no rea-
lització de treball nocturn o de treball a torns.”

El canvi de lloc o funció es farà conforme a les regles i criteris que s’apliquin en els 
supòsits de mobilitat funcional. Si no existís lloc de treball o funció compatible, la 
treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o a categoria 
equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen. 

Si aquest canvi no fos tècnicament possible o no pogués raonablement exigir-se 
per motius justificats, es donaria una suspensió del contracte de treball.

Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural

La prestació per risc durant l’embaràs i lactància natural és una suspensió del 
contracte, amb dret a una prestació econòmica, en els supòsits que existeixin ris-
cos durant l’embaràs i la lactància natural, i que no hagi estat possible eliminar el 
risc, ni fer un canvi de lloc de treball a un sense risc. 
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El seu objectiu és protegir la salut de les dones embarassades, del fetus i del nou-
nat, i cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix durant el període de suspen-
sió del contracte de treball o de l’activitat.

Característiques principals: 

 • És una suspensió del contracte de treball amb reserva de lloc, per la qual 
cosa la treballadora pot reincorporar-se al seu lloc en finalitzar la situació 
que l’hagi produït.

 • L’empresa continuarà cotitzant a la Seguretat Social. 

 • Mentre duri la prestació, l’acomiadament serà nul, tret que es declari la pro-
cedència per motius no relacionats amb l’embaràs o la lactància natural. 

 • Les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural es consideren, 
amb caràcter general, com a contingències professionals. 

 • No es requereix període mínim de cotització. 

 • La prestació econòmica és del 100% de la base reguladora establerta per la 
incapacitat temporal derivada de contingències professionals. 

 • El reconeixement i l’abonament de la prestació els farà l’entitat que gestiona 
les contingències professionals. Per a la major part de les empreses els farà 
la mútua d’accidents de treball i malalties professionals a la qual estiguin as-
sociades. Per a un nombre reduït d’empreses, les contingències professionals 
són gestionades per l’INSS.

4.2 Eradicar la violència de gènere en l’àmbit laboral

Les causes de la violència de gènere vers les dones a la feina estan associades a les 
desigualtats estructurals de gènere, les quals impregnen el mercat laboral, les re-
lacions de treball o la cultura organitzativa, entre d’altres. 

Les manifestacions més freqüents de violència de gènere en l’àmbit laboral són:
 • Assetjament sexual: comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que 

tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una per-
sona, en particular quan es crea un entorn intimidador, degradant o ofensiu. 

 • Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament dut a terme en funció 
del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva 
dignitat i de crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu. 
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Una de les característiques comunes d’aquests dos tipus d’assetjament és que 
constitueixen comportaments no desitjats ni volguts per la persona que els rep. 

La falta d’intencionalitat de l’assetjador no l’exonera en cap cas de responsa-
bilitats. 

En funció del tipus de vincle que hi ha entre la persona assetjadora i la persona 
assetjada, es pot diferenciar entre: 

 • violència horitzontal: entre persones de la mateixa categoria professional

 • violència vertical descendent: d’un càrrec de comandament a una perso-
na empleada

 • violència vertical ascendent: d’una persona empleada a un càrrec de co-
mandament

La violència vers les dones “es pot produir en el centre de treball i durant la jor-
nada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari de treball si té relació amb 
la feina”, incloent-hi també viatges, jornades de formació, reunions o actes soci-
als de l’empresa. 

L’empresa també és responsable en cas que es produeixi en persones externes 
vinculades a l’empresa, encara que no tinguin un vincle laboral directe amb ella, 
com la clientela, proveïdors/ores, persones que formen part d’un procés selectiu 
per un lloc vacant o en procés de formació com estudiants en pràctiques o be-
caris/àries. 

La qüestió fonamental en la relació entre la violència de gènere i l’àmbit laboral 
és que aquesta no s’hauria produït si la persona no hagués prestat els seus ser-
veis a l’empresa. 

La legislació ho estableix molt clarament. L’assetjament sexual i per raó de sexe 
són contraris al principi d’igualtat de tracte entre dones i homes, i constitueixen 
supòsits de discriminació per raó de sexe a efectes de la Directiva  2006/54/CEE, 
de 5 de juliol de 2006.

El marc legal estatal tampoc deixa espai a ambivalències a l’hora de tractar la vi-
olència vers les dones en l’àmbit laboral.

D’altra banda, l’article 48 de la LRPL especifica que, amb la finalitat de prevenir 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, les empreses hauran de negociar mesures 
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amb la representació de les persones treballadores, com l’elaboració i difusió de 
codis de bones pràctiques, així com campanyes informatives i de formació. 

També cal recordar que la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social penalitza 
com a infracció molt greu l’assetjament sexual i la desconsideració de la dignitat 
de les dones treballadores per part de l’empresa.

Com prevenir-ho

L’assetjament és una forma d’imposició que pretén algun tipus de dominació so-
bre l’altra persona. Que deriva de certes situacions ocasionals o promogudes per 
la persona assetjadora, com pot ser trobar-se de forma més aïllada amb la per-
sona a qui s’assetja, que es trobarà en una situació  de major vulnerabilitat a la 
pressió i a l’abús.

L’empresa ha de conèixer i subministrar la deguda atenció a aquestes situacions.

Grups d’especial atenció: 

 • Dones soles amb responsabilitats familiars (mares solteres, viudes, separa-
des i divorciades). 

 • Dones que accedeixen per primera vegada a sectors professionals o catego-
ries tradicionalment masculines o que ocupen llocs de treball que tradicio-
nalment s’han considerat destinats als homes. 

 • Dones joves que acaben d’aconseguir la seva primera feina (generalment de 
caràcter temporal o atípic). 

 • Dones amb discapacitats. 

 • Dones immigrants i que pertanyen a minories ètniques. 

 • Dones amb contractes eventuals i temporals; dones subcontractades.

 • Altres grups vulnerables són els de persones homosexuals i homes joves.
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5.- RISC GREU I IMMINENT PER A LA SALUT DEL TREBALLA-
      DOR/TREBALLADORA

La LPRL el defineix com aquell que, racionalment, resulti probable que es ma-
terialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels 
treballadors. 

En el cas d’exposició a agents susceptibles de causar danys greus a la salut 
dels treballadors i treballadores, es considerarà que existeix un risc greu i im-
minent quan sigui probable racionalment que es materialitzi en un futur im-
mediat una exposició als esmentats agents de la que poden derivar-se danys 
greus per a la salut, encara que aquests no es manifestin de forma immediata. 

En aquest cas l’empresari està obligat a: 

 • Informar els treballadors de l’existència d’aquest risc i de les mesures adopta-
des o que cal adoptar.     

 • Adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de 
perill greu, imminent i inevitable, els treballadors i treballadores puguin in-
terrompre l’activitat, i si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de 
treball. 

 • En aquest supòsit, no es podrà exigir als treballadors que tornin a la seva ac-
tivitat mentre persisteixi el perill, excepte en el cas de ser degudament jus-
tificat per raons de seguretat i de manera determinada reglamentàriament.

 • Disposar el que calgui perquè el treballador que no pugui con-
tactar amb el seu superior jeràrquic, estigui en condicions, 
d’acord amb els seus coneixements i mitjans disponibles, d’adop-
tar les mesures necessàries per evitar les conseqüències d’aquest perill. 

En cas que siguem els treballadors i treballadores els que considerem que a l’em-
presa existeix un risc greu i imminent els PASSOS A SEGUIR són:

 • Notificar-ho a la persona immediata superior. 
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 • Comprovar que s’han pres les mesures correctores. En cas contrari, 
adoptarem una de les següents mesures:      

1. Abandonar el lloc de treball i no reprendre l’activitat fins que el perill 
estigui controlat

2. Comunicar-ho al Comitè de Seguretat i Salut o a algun dels seus mem-
bres, així com al Comitè d’empresa i als i les Delegades de Prevenció

3. Posar els fets en coneixement de la Inspecció de Treball, bé directament 
o a través de la representació sindical, per, en el termini de 24 hores, ra-
tificar o anul·lar la paralització acordada.

El Comitè d’Empresa podrà acordar per majoria la paralització de l’activitat. 
L’acord serà comunicat immediatament a l’empresa i a Inspecció de Treball, la 
qual, en el termini de 24 hores, anul·larà o ratificarà la paralització acordada. 
 
Quan no resulti possible reunir al Comitè amb la urgència requerida, l’acord 
podrà ser adoptat per decisió majoritària dels i les Delegats de Prevenció. 
 
Els treballadors i treballadores i els seus representants no podran sofrir per-
judici algun derivat de l’adopció d’aquestes mesures.
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6.- VIGILÀNCIA DE LA SALUT

La vigilància de la salut ha de servir principalment per a:

 • Control i millora de les condicions de treball.

 • Adonar-se a temps que algú aquesta emmalaltint i poder actuar al més avi-
at possible.

 • Estudiar si les malalties d’un grup de persones tenen relació amb el treball.

 • Comprovar si les mesures preventives eviten realment el dany a la salut de 
les i els treballadors.

S’han de desenvolupar seguint protocols mèdics i incloent una història clinico-
laboral.

L’empresari ha de garantir als treballadors i treballadores al seu servei la vigilàn-
cia periòdica de la salut. 

Les activitats a realitzar en aquest sentit es faran en funció dels riscos  inherents 
als llocs de treball, pel que és fonamental partir d’una avaluació de riscos com-
pleta, optant pels reconeixements o proves menys molestes per a la plantilla i al-
hora proporcionals als riscos.

Aquesta vigilància només es podrà dur a terme quan el treballador o treballado-
ra hi estigui conforme. 

D’aquest caràcter voluntari s’exceptuen, previ informe dels representants dels i 
les  treballadores, els supòsits en què la realització del reconeixement:

 • sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre 
els treballadors i treballadores 

 • per verificar si el seu estat de salut pot constituir un perill per a ell mateix o 
per a altres persones relacionades amb l’empresa 

 • quan estigui establert per una disposició legal. 
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Han de respectar el dret a la dignitat, la intimitat i la confidencialitat de tota 
la informació relacionada amb el seu estat de salut, i els seus resultats han 
de ser comunicats als treballadors o treballadores afectades.   

Les dades relatives a la vigilància de la salut no podran ser emprades amb finali-
tats discriminatòries, ni en perjudici dels treballadors i treballadores.
  

7. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

Moltes empreses comparteixen, en alguns casos, centres de treball amb altres 
empreses. En altres casos, són treballadors d’unes empreses que es desplacen a 
fer la feina a les instal·lacions d’altres empreses, per exemple, el personal de nete-
ja, desinsectació, manteniment, etc. 

En aquests casos, els riscos que afecten els seus treballadors depenen tant de l’ac-
tivitat de la seva pròpia empresa, com de les altres, o de les instal·lacions en les 
quals treballen junts. 

Per això cal que els empresaris s’informin recíprocament abans de l’inici de les 
activitats al mateix centre de treball, sobre els riscs específics de les activitats que 
puguin afectar els treballadors de les altres empreses. 

L’empresari titular ha de complir, a causa de la seva condició de persona que os-
tenta la capacitat de posar a disposició i de gestionar el centre de treball, amb de-
terminades mesures en matèria d’informació i instruccions en relació amb els al-
tres empresaris concurrents. 

Així mateix cada empresari ha d’informar els seus respectius treballadors dels 
riscs derivats de la concurrència d’altres activitats empresarials al mateix cen-
tre de treball. 

En aquest sentit, la normativa21 preveu la cooperació de les diverses empreses 
en la prevenció dels riscos laborals dels seus respectius empleats. 

Aquesta coordinació de les activitats preventives entre diverses empreses fa que 
s’estableixin obligacions específiques pels seus empresaris. 
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Així l’article 24 de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals estableix que:

1. Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors i 
treballadores de dues o més empreses, aquestes empreses han de cooperar 
en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals establint 
els mitjans de coordinació que siguin necessaris, tant per a la protecció i 
prevenció dels riscos laborals, com a l’hora d’oferir informació als treballa-
dors sobre els possibles riscos existents, les mesures adoptades i les mesures 
d’emergència i evacuació del centre de treball. 

2. L’empresari titular del centre de treball adoptarà les mesures necessàries per-
què aquells altres empresaris que desenvolupen les seves activitats al seu 
centre de treball rebin la informació i les instruccions adients, en relació als 
riscos existents i les mesures de protecció, prevenció i emergència a aplicar, 
amb la finalitat que els traslladin als seus respectius treballadors. 

3. Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres 
o serveis i que es desenvolupin als seus propis centres de treball o hagin 
d’operar amb maquinària, equips, productes, matèries primeres, etc..., pro-
porcionats per l’empresa principal, hauran de vigilar el compliment per part 
d’aquests contractistes o subcontractistes de la normativa de prevenció de 
riscos laborals. 

4. Els deures de cooperació i d’informació i instrucció s’apliquen també als tre-
balladors autònoms que desenvolupin activitats en el centre de treball.

La nostra tasca és garantir que el personal de les empreses contractades o sub-
contractades tingui els mateixos drets que el de l’empresa principal i que reben 
una protecció eficaç de la seva salut

Drets dels i les delegades de prevenció de l’empresa titular del centre 
de treball

 • rebre INFORMACIÓ quan es concerti una contracta de prestació d’obres o 
serveis 

 • ser consultats sobre l’organització en el centre de treball, derivada de la con-
currència d’altres empreses en el mateix..
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 • Els delegats i delegades de prevenció estan facultats per a:  

1. Acompanyar a la inspecció en les visites i verificacions per a compro-
var el compliment de la normativa en matèria de coordinació de les ac-
tivitats empresarials

2. -Realitzar visites al centre de treball, podent accedir a qualsevol zona i 
comunicar-se durant la jornada amb delegats de prevenció o de perso-
nal de la resta d’empreses concurrents o, en el seu defecte, amb els i les 
treballadores.

3. Recavar de l’empresa l’adopció de mesures per a la coordinació d’acti-
vitats preventives, així com fer propostes a les persones encarregades 
d’aquesta coordinació.

Els Comitès de Seguretat i Salut (CSS) de les empreses concurrents o, en el seu 
defecte, els empresaris que no en tinguin i els qui exerceixen com a delegats i de-
legades de prevenció podran acordar la realització de reunions conjuntes o altres 
mesures d’actuació coordinada.

8.- PROTECCIÓ DE TREBALLADORS I TREBALLADORES ESPE-  
      CIALMENT SENSIBLES A DETERMINATS RISCOS   
 

L’empresa garantirà de manera específica la protecció del seu personal que, per 
les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut, amb inclusió 
dels qui tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o senso-
rial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball (art.25.1 LPRL). 
 
Així, considerarem persones especialment sensibles, les que manifestin al·lèrgies, 
malalties cròniques..., per període transitori o permanent.   
 
En el cas de persones amb discapacitat, s’analitzaran específicament les se-
ves condicions de treball, de manera que s’aconsegueixi una adequada adapta-
ció del treball a aquestes, dins d’uns nivells de protecció suficients.  
 
Aquestes característiques seran tingudes en compte en les avaluacions de riscos 
i, en funció d’aquestes, s’adoptaran les mesures de protecció necessàries, inclo-
ent-hi la modificació, adaptació o canvi de lloc. 
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Així mateix, el personal discapacitat, no serà emprat en aquells llocs de treball en 
els quals puguin posar-se a si mateixos o a tercers, en situació de perill.

9.- OBLIGACIÓ EMPRESARIAL

Cal tenir clar que l’empresa és la veritable responsable de la salut laboral del 
col·lectiu de treballadors i treballadores. És qui té la potestat d’organitzar i 
dirigir l’activitat laboral, i per tant, de crear i delimitar les condicions d’expo-
sició al risc. GARANTIR LA SALUT DE LA PLANTILLA, és el límit que la 
LPRL posa a aquesta potestat.

Aquesta obligació genèrica en la prevenció de riscos laborals es concreta en la 
llei per 2 vies:

1. Establiment d’un conjunt de principis preventius que s’han de respectar a 
l’hora de posar en practica la prevenció en l’empresa, és a dir, com s’ha de fer 
la prevenció: 

 • Eliminant riscos i avaluant i minimitzant aquells que no es puguin 
evitar (art.15.1)

 • Prevalent la protecció col·lectiva enfront de la individual (art.15.1.)
 • Adaptant el treball a la persona (art.15.1.)
 • Tenint en compte l’evolució tècnica (art.14 i 15)

2. Establiment d’un mínim d’activitats  que l’empresa ha de realitzar i posar en  
    practica:

 • Integrar la prevenció en la gestió, planificant les accions necessàries 
per al control dels riscos (art.16)

 • Avaluar els riscos que no s’hagin pogut eliminar (art.16)

 • Facilitar equips de treball segurs i els mitjans de protecció personal 
adequats (art. 17)

 • Informar i formar a la plantilla (art. 18 i 19)
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 • Considerar les possibles situacions d’emergència, adoptant les mesures 
necessàries en relació amb els primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació de la plantilla ( art. 20)

 • Adoptar les mesures necessàries per a situacions de risc greu i immi-
nent (art. 21)

 • Vigilar la salut del col·lectiu treballador (art. 22)

 • Guardar tota la documentació (art. 23)

 • Coordinar activitats empresarials quan concorrin en un mateix centre 
de treball (art.24)

 • Assegurar la salut de persones especialment sensibles a determinats 
riscos, a menors i embarassades i lactància (art. 25 a 27).

 • No sofrir discriminació pel contracte (art. 29)

 • Dotar-se de recursos necessaris per al desenvolupament de les activi-
tats preventives (art.30 a 33)

Aquestes mesures han de servir perquè l’empresa elimini els riscos, assegurant-se 
que els locals, maquines, eines, materials i organització del treball no perjudiqui 
la salut de la plantilla (LPRL art. 15.1.a).

En aquest sentit, les empreses proveïdores, subministradores i importadores han 
de garantir la seguretat dels seus productes o maquinària, així com dotar-los 
d’instruccions per al seu ús o maneig (LPRL art.41). Si l’empresa no exerceix prè-
viament aquest dret, esdevindrà coresponsable davant els possibles danys que 
s’originin.

L’empresa ha d’integrar la prevenció de riscos en la gestió de l’empresa, perquè 
pugui ser eficaç. Per exemple, quan s’ha d’adquirir una nova maquinària no so-
lament cal tenir en compte el seu cost i rendiment sinó també el nivell de soroll 
que emet, les vibracions... Aquesta política ha de ser plasmada en el pla preven-
tiu de l’empresa (LPRL art.16.1)

Per això cal que es doti d’una organització preventiva, de recursos humans, tèc-
nics i organitzatius necessaris per dur a terme les seves responsabilitats en salut 
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laboral, perquè dissenyin i realitzin les activitats preventives (LPRL art. 14.4, 30, 
31 i 32 i RSP art.10).

Els riscos que no s’hagin pogut eliminar hauran de ser avaluats, la qual cosa 
vol dir: definir-los, localitzar-los i graduar la seva importància per poder contro-
lar-los o minimitzar-los amb major seguretat (LPRL art. 16.2 i RSP art. 3)

Un cop avaluats, es planificarà l’activitat preventiva. Normalment aquesta pla-
nificació ha de tenir una durada anual i estar dotada d’uns recursos econòmics. 
S’ha de deixar per escrit, per a un control i seguiment eficaç (LPRL art.16.2 i 23.1 
i RSP art. 8, 9.1, 9.3)

El control i seguiment de la planificació ens indicarà si aquesta és adequada i en 
cas contrari haurà de modificar-se. 

Si es produeix algun dany a la salut o en cas de canvis en les condicions o pro-
cessos de treball introduïts en l’empresa, s’haurà de realitzar una nova avaluació 
i planificació (LPRL art.14.2, 16.1 i 16.2).

10. ORGANITZACIÓ PREVENTIVA

Una correcta acció preventiva a l’empresa no és una tasca intranscendent, sinó 
que requereix disposar d’uns coneixements específics sobre prevenció de riscos 
laborals i, al mateix temps, d’una organització adequada a les característiques del 
negoci i la seva activitat, que doni suport a l’empresari per complir les seves obli-
gacions.

En general, l’empresa pot encarregar-se d’organitzar l’activitat preventiva amb re-
cursos propis, o bé concertar-la amb una entitat especialitzada. 

En aquest sentit, la normativa defineix com a servei de prevenció propi, el con-
junt de mitjans humans i materials de l’empresa necessaris per a la realització de 
les activitats de prevenció; i com a servei de prevenció aliè, el que presta una en-
titat especialitzada amb la qual es concerti la realització d’activitats de prevenció, 
assessorament i suport tècnic que necessiti. 
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Es preveuen cinc modalitats d’organització de l’activitat preventiva: 

1.- El mateix empresari

L’empresari pot desenvolupar personalment l’activitat de prevenció, excepte en 
les activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors (que correspon 
a professionals de la medicina del treball), quan es tracti d’una empresa de cinc 
o menys treballadors, no desenvolupi un activitat inclosa en l’annex 1 del Regla-
ment dels Serveis de Protecció (Real Decret 39/1997) i que tingui la formació ad-
dient i desenvolupi la seva activitat professional en el centre de treball

2.- Designació de treballadors

Una altra opció és designar un o diversos treballadors perquè s’encarreguin de 
les activitats preventives a l’empresa. Les que no puguin fer els treballadors de-
signats, s’hauran de fer a través d’un o més serveis de prevenció propis o aliens. 

Per poder desenvolupar les tasques d’activitat preventiva, els treballadors de-
signats hauran de tenir acreditada la formació corresponent a les funcions que 
s’han de desenvolupar.

L’empresari ha de designar un nombre suficient de treballadors per realitzar les 
tasques de prevenció de riscos laborals que els encomani i a més els ha de dotar 
dels mitjans i el temps necessaris per desenvolupar adequadament les seves fun-
cions.

3. Servei de prevenció propi 

Aquesta modalitat resulta obligatòria en els casos següents: 

 • Empreses amb més de 500 treballadors. 

 • Empreses de 250 a 500 treballadors que desenvolupin alguna de les activitats 
incloses a l’Annex I del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’apro-
va el Reglament dels Serveis de Prevenció, BOE núm. 27, de 31 gener. 

 • Que així ho decideixi l’autoritat laboral. En aquest cas, es pot escollir entre 
la constitució d’un servei de prevenció propi o la concertació d’un d’aliè amb 
una entitat especialitzada. 
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El servei de prevenció propi ha de constituir una unitat organitzativa específica i 
els seus integrants s’hi han de dedicar de manera exclusiva.

Els serveis de prevenció propis han de comptar amb les instal·lacions i els mit-
jans humans i materials necessaris per a la realització de les activitats preventives 
que han de desenvolupar a l’empresa. Com a mínim han de tenir dues de les qua-
tre especialitats o disciplines preventives (seguretat, higiene, ergonomia i psico-
sociologia, i medicina del treball) efectuades per experts amb la titulació adient 
per desenvolupar les funcions encomanades. 

Aquests experts han d’actuar de forma coordinada des del punt de vista formal, 
definint els objectius, procediments i competències en cada cas, en particular 
en relació amb les funcions relatives al disseny preventiu dels llocs de treball, la 
identificació i avaluació dels riscos, els plans de prevenció i els plans de forma-
ció dels treballadors. 

Sense perjudici de la necessària coordinació, l’activitat sanitària, si existeix al 
centre de treball, ha de comptar per desenvolupar la seva funció dins del servei 
de prevenció amb l’estructura i els mitjans adients a la seva naturalesa específica 
i la confidencialitat de les dades mèdiques personals, a banda de complir també 
la normativa sanitària que li sigui d’aplicació. 

Quan l’àmbit d’actuació d’un servei de prevenció s’estengui a més d’un centre de 
treball caldrà tenir en compte aquesta circumstància per assegurar l’adequació 
dels mitjans del servei als riscos existents.

Les activitats preventives que no siguin assumides pel servei de prevenció propi, 
han de ser concertades amb un o més serveis de prevenció aliens. 
L’empresa ha d’elaborar anualment, i mantenir a disposició de les autoritats labo-
rals i sanitàries competents, la memòria i programació anual del servei de pre-
venció.

4.- Serveis de prevenció aliens 

Cal recórrer a concertar els serveis de prevenció amb una o més entitats especi-
alitzades quan: 
 • La designació de treballadors sigui insuficient per cobrir les necessitats del 

servei i sigui obligatori tenir-lo.

 • Sigui obligatori tenir un servei de prevenció i s’opti per no tenir-ne un ser-
vei propi.
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 • Quan el servei de prevenció propi no pugui cobrir totes les especialitats pre-
ventives.

 
Els representants dels treballadors han de ser consultats per l’empresari amb ca-
ràcter previ a la concertació d’un servei de prevenció aliè, s’ha de debatre i acor-
dar, si s’escau, al si del Comitè de Seguretat i Salut de l’empresa, els criteris que 
s’han de tenir en compte per a la selecció de l’entitat, així com les característiques 
tècniques del concert.

5.- Serveis de prevenció mancomunats

Els serveis de prevenció mancomunats són serveis de prevenció propis creats en-
tre diverses empreses per atendre-les de manera exclusiva. 

Es poden constituir entre empreses que desenvolupin simultàniament activitats 
en un mateix centre de treball, edifici o centre comercial, sempre que quedi ga-
rantida l’operativitat i eficàcia del servei; o entre empreses que pertanyin a un 
mateix sector productiu o grup empresarial o que desenvolupin les seves activi-
tats en un polígon industrial o àrea geogràfica limitada. 

L’acord de constitució s’ha d’adoptar en el marc de la negociació col·lectiva o per 
acord de les empreses afectades, prèvia consulta als representants legals dels tre-
balladors, en què s’han de fer constar expressament les condicions mínimes en 
les quals s’ha de desenvolupar el servei de prevenció mancomunat. 

Aquestes condicions hauran de ser debatudes i, si s’escau, aprovades al si de ca-
dascun dels comitès de Seguretat i Salut de les empreses afectades. 

Tenen la consideració de serveis de prevenció propis i han de limitar la seva ac-
tuació a les empreses participants.
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11. DRETS DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS

1.- Informació

Els i les treballadores tenen dret a rebre informació sobre riscos tant col·lectius 
com els que afecten el seu lloc de treball.

Aquesta informació la facilitarà l’empresa a través de la representació sindical.

No obstant això, els riscos específics que afectin el lloc o funció de cada perso-
na hauran d’informar-se directament al treballador o treballadora afectada, així 
com les mesures de prevenció i protecció que s’han d’aplicar (Art. 18.1.)

2.- Consulta

L’empresari ha de consultar les treballadores i treballadors i ha de garantir i per-
metre la seva participació en totes les qüestions que afectin la seva seguretat i sa-
lut. 

Els treballadors i treballadores tenen el dret de formular propostes a l’empresari, 
així com als seus òrgans de participació i representació. Aquesta consulta és obli-
gatòria, amb la deguda antelació, abans d’adoptar mesures relatives a:

 • La planificació i l’organització del treball a l’empresa i la introducció de no-
ves tecnologies en tot el relacionat amb la seva possible incidència en la sa-
lut dels treballadors.

 • L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 
prevenció dels riscos laborals, incloent-hi la designació de treballadors o la 
utilització a un servei de prevenció aliè.

 • La designació dels treballadors encarregats de les mesures d’emergència.

 • Els procediments d’informació i documentació.

 • El projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva.

 • Qualsevol altra acció que pugui tenir repercussions sobre la seguretat o la sa-
lut dels treballadors.
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3.- Participació

Els treballadors tenen dret a participar en l’empresa en les qüestions relaciona-
des amb la prevenció dels riscos laborals. En les empreses amb més de sis treba-
lladors, la participació es canalitza a través dels seus representats o de la repre-
sentació especialitzada constituïda pels Delegats de Prevenció i els Comitès de 
Seguretat i Salut (a les empreses amb més de 50 treballadors).
 
4.-Formació

Cada treballador ha de rebre una formació teòrica i pràctica, adequada i sufici-
ent en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació, qualsevol 
que sigui la seva modalitat i durada, com quan es produeixin canvis en les fun-
cions que desenvolupi o s’introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips 
de treball. La formació s’ha d’impartir, sempre que sigui possible, dins de la jor-
nada de treball o, si no es pot, descomptant de la jornada de treball el temps 
dedicat a la formació. El seu cost no ha de recaure mai sobre els treballadors. 

L’empresari, tenint en compte la dimensió de l’empresa i la seva activitat, així com 
la possible presència en aquesta de persones alienes, haurà d’analitzar les pos-
sibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors, designant el 
personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periò-
dicament, si s’escau, el seu correcte funcionament.

El personal encarregat haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en 
nombre i disposar del material adient en funció de les circumstàncies esmentades. 

Per a l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar les re-
lacions que siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particular en 
matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita con-
tra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia d’aquestes me-
sures.

5.- Altres drets

 • A l’abandó del seu lloc de treball en cas de risc greu i imminent LPRL art.21.2)

 • A la vigilància del nostre estat de salut de forma voluntària excepte en estu-
dis de risc, risc de tercers o quan així sigui establert reglamentàriament, ga-
rantint sempre la confidencialitat
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 • A la coordinació interempresarial 

 • A la protecció de la seva salut reproductiva 

 • A disposar d’Equips de Protecció Individual (EPI’s) quan els riscos no pu-
guin

 • eliminar-se o mitigar-se amb mesures col·lectives o organitzatives del treball 

 • A la no discriminació per la modalitat contractual

12. DRETS DE LA REPRESENTACIÓ SINDICAL A L’EMPRESA

Als Comitès d’empresa, Juntes de representació, delegades i delegats de personal, 
els correspon defensar els interessos de les treballadores i treballadors en matè-
ria de prevenció de riscos laborals.

Per a això, exerciran les competències que l’actual legislació els atorga en matèria 
d’informació, consulta i negociació, vigilància i control i exercici d’accions da-
vant les empreses, òrgans i tribunals competents (LPRL art.34.2)

En relació amb la salut laboral, la representació sindical als centres de treball 
haurà de conèixer almenys amb caràcter trimestral: 

 • estadístiques sobre absentisme i les seves causes.

 • accidents de treball, malalties professionalsi les seves conseqüències.

 • índexs de sinistralitat.

 • estudis que es realitzin sobre el medi ambient laboral i mecanismes de pre-
venció utilitzats.

Hauran de rebre CONSULTA sobre (art.14 i 33):

 • La planificació i organització del treball

 • L’organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut i pre-
venció, inclosa la designació de les i els treballadors encarregats d›aquestes 
activitats o el recurs a un Servei de Prevenció Aliè.
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 • Les persones designades encarregades de les mesures d’emergència.

 • El Pla de prevenció de riscos.

 • L’Avaluació de riscos, inclòs el resultat de controls periòdics de les condici-
ons de treball i activitat de la plantilla.

 • La Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i 
prevenció a adoptar i, si escau, material de protecció.

 • Projecte i organització formativa en aquesta matèria.

 • Llocs exempts de risc per a les treballadores embarassades.

 • Ser informades quan es concerti un contracte de prestació d’obres o serveis 

 • L’organització laboral al centre derivada de la concurrència d›altres empre-
ses en aquest.

 • Els riscos de l’empresa matriu en cas de subcontracte. 

 • La presència de personal de subcontractat per vigilar que les seves condi-
cions de treball siguin similars a les del personal de l›empresa contractant 
(Art. 28.5)

També tenen dret a ACTUAR:

 • Paralitzant la producció per decisió majoritària simple del Comitè o Junta en 
cas de considerar que existeix risc greu i imminent per a la salut de les i els 
treballadors (Art. 21.3)
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13.- DRETS DELS I LES DELEGADES DE PREVENCIÓ

La seva labor de representació de la plantilla es concreta en funcions específiques 
en matèria preventiva (LPRL article 35). El nombre de membres designats varia-
rà en funció del nombre de treballadors i treballadores de l’empresa.

Les competències dels i les Delegades de Prevenció (DP) són (LPRL art.36):

 • Acompanyar al personal tècnic dels serveis de prevenció, Mútua, Inspecció 
de Treball, etc  en les seves visites als centres de treball.

 • Ser informats amb promptitud dels accidents de treball fins i tot fora del seu 
horari laboral.

 • Tenir accés -copia- a la següent informació i documentació aportada 
per l’empresa:       
 
Informació:

 • Riscos per a la seguretat i salut de la plantilla, tant aquells que afectin 
de manera col·lectiva com a cada lloc.

 • Mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables.

 • Mesures adoptades en primers auxilis, lluita contra incendis i evacu-
ació.

       Documentació:

 • Pla de prevenció de riscos laborals.

 • Avaluació dels riscos per a la seguretat i salut, inclòs el resultat dels 
controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat de la plan-
tilla.

 • Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protec-
ció i de prevenció a adoptar i, si escau, material de protecció que hagi 
d’utilitzar-se.

 • Controls de l’estat de salut del personal.
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 • Conclusions derivades de reconeixements efectuats en relació amb 
l’aptitud de personal per a l’acompliment dels seus llocs o amb la ne-
cessitat d’introduir o millorar les mesures de protecció i prevenció.

 • Relació de AT i EP amb IT superior a un dia de treball.

 • Resultats de recerques de AT o EP.

 • Rebre formació (Art. 37.2) sense suportar el seu cost.

 • Rebre assessorament tècnic del servei de prevenció de l’empresa.

 • A proposar millores de les condicions de treball.  La negativa de l’empresa 
ha de ser argumentada (per escrit: en cada empresa caldria establir un llibre 
d’incidències en salut laboral amb pàgines numerades).

 • A proposar o realitzar la paralització del treball en situacions que consideri 
de risc greu i imminent (Art. 36) o realitzar la paralització (Art. 21.3).

 • Visitar els llocs de treball i comunicar-se amb la plantilla per vigilar i contro-
lar les condicions laborals.

 • Informació davant la celebració d’una subcontracta de prestació d’obres o 
serveis

 • Rebre consulta sobre l’organització laboral al centre derivada de la concur-
rència d’altres empreses en aquest

 • A la coordinació. En cas de ser o existir subcontracta es podran celebrar re-
unions conjuntes de DP i empresaris de les empreses que concorrin en un 
mateix centre de treball, així com qualsevol altra mesura d’actuació coordi-
nada amb vista a l’organització conjunta de la prevenció (LPRL art.39.3 i RD 
171/2004 art.16).

 • En les empreses amb plantilla inferior a 50 persones, assumir les competèn-
cies del Comitè de Seguretat i Salut

 • Disposar de crèdit horari suplementari per a:

1. Investigar accidents

2. Acompanyar al personal tècnic Inspecció de Treball, Servei de Pre-
venció, etc en les seves visites a l’empresa

3. Acudir al CSS 

4. Formació
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14.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

EL CSS és l’òrgan de participació intern de l’empresa per a la consulta regular i 
periòdica de la política de prevenció i ha de constituir-se en totes les empre-
ses o centres de treball que comptin amb una plantilla superior a les 50 per-
sones i amb el mateix nombre de personal designat per la part sindical que el 
que hi hagi per l’empresa. És per tant, un òrgan de participació col·legiat i pari-
tari (LPRL art.38). 

A les empreses amb diversos centres de treball es pot acordar la creació de comi-
tès intercentres (LPRL art.38.2).

El CSS s’ha de reunir com a mínim cada 3 mesos, o quan ho sol·liciti alguna 
de les parts, dotant-se a si mateix de les seves pròpies normes de funcionament 
(LPRL art.38.3).

Poden acudir, amb veu però sense vot, delegades sindicals, tècnics de l’empresa o 
externs, a demanda de les parts (LPRL art. 38.2).

Les COMPETÈNCIES reconegudes , a més de les corresponents com a Delega-
des de Personal i de Prevenció, són:

 • Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació del Pla de Preven-
ció, Avaluació de Riscos i la Planificació de l’Activitat i tots els projectes que 
afectin la Salut.

 • Acordar els criteris a tenir en compte per a la selecció de l’entitat amb la qual 
es vagi a concertar el servei de Prevenció aliè, així com les característiques 
tècniques del concert. Igualment per als serveis de prevenció mancomunats.

 • Consulta i participació en l’’auditoria.

 • Realitzar campanyes específiques de prevenció.

 • Conèixer les activitats del Servei de Prevenció.

 • Coordinar actuacions reunint-se amb DP o CSS d’altres empreses del ma-
teix centre de treball.
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 • Debatre, prèviament a la seva posada en practica, sobre els projectes en ma-
tèria d’organització del treball i introducció de noves tecnologies, referent a 
la seva incidència en prevenció de riscos.

 • Accedir a tota la informació i documentació necessària per al desenvolupa-
ment de les seves funcions.

 • Analitzar els danys a la salut amb la finalitat de valorar les seves causes i pro-
posar mesures preventives.

La constitució i compliment de les funcions que els Comitès de Seguretat i Salut 
(CSS) tenen encomanades, resulten imprescindibles. Per aquest motiu les ma-
les pràctiques en el seu funcionament poden provocar la inoperativitat d’aquest.

Exemples de mal funcionament d’això poden ser:

 • una vegada constituït no manté reunions periòdiques.

 • assisteix al CSS personal tècnic dels Serveis de Prevenció en representació de 
l’empresa. Fet inacceptable atès que la seva funció és assessorar a les parts, i 
en cap cas ser-hi en representació d’una d’elles.

 • assisteix personal de l’empresa sense cap capacitat de decisió. Això impedeix 
adoptar acords i aquests es posposen fins a pròximes reunions, és a dir, qual-
sevol suggeriment, queixa o presa de decisió s’allarga en el temps o cau en 
sac trencat.

Per això, exigirem que les persones que assisteixin al CSS en representació de 
l’empresa tinguin capacitat de decisió. 

A més, resulta convenient per a la seva pròpia operativitat, dotar-se d’un Regla-
ment Intern que estipuli:

 • Representació:  la representació de la part empresarial tindrà funcions 
executives en la direcció de l’empresa i no seran membres de l’organització 
preventiva (SP) (LPRL Art. 31.2 i Art. 38.2).

 • Estructura: Es designarà la presidència, vicepresidència i Secretaria  amb 
l’objectiu de garantir el funcionament de l’òrgan, a proposta de qualsevol de 
les parts. Aquests càrrecs hauran de garantir la convocatòria i la documen-
tació per a les sessions, la transcripció de les actes i l’arxiu i el manteniment 
documental.
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 • Periodicitat De Reunions: almenys en sessió ordinària una vegada al tri-
mestre (LPRL Art.38.2). Les reunions extraordinàries seran convocades per 
la presidència de mutu propi, a instàncies d’un terç del CSS o per majoria 
simple d’aquest. De forma urgent la presidència haurà de convocar CSS quan 
existeixin accidents greus o mortals per informar del desenvolupament o re-
sultats de les investigacions.

 • Convocatòria: Es realitzarà per escrit, amb l’ordre del dia i la documentació  
necessària almenys amb una setmana d’antelació. Es tractaran els temes in-
closos en l’ordre del dia i aquells que per majoria simple es considerin d’ur-
gència.

 • Substitució: La substitució de membres del comitè es farà en atenció a la 
proporcionalitat resultant de les darreres eleccions sindicals.

 • En totes les reunions trimestrals l’empresa ha de presentar un informe sobre 
l’evolució de la planificació de l’activitat preventiva, incloent-hi els resultats 
dels controls ambientals o de la vigilància de la salut, les estadístiques sobre 
accidents de treball (AT) o EP, així com sobre la incidència de malalties que 
han causat baixes laborals.

 • S’ha de donar publicitat entre la plantilla de les reunions i acords del CSS i 
així facilitar el coneixement d’allò que decideix aquest òrgan i facilitar que 
qualsevol pugui fer arribar les seves queixes i propostes, bé personalment, 
bé per escrit.
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15. INTERVENCIÓ SINDICAL

Com hem vist al llarg d’aquesta guia, la nostra intervenció sindical en salut la-
boral ha d’estar dirigida a l’eliminació i control dels riscos en els llocs de treball.

La prevenció de riscos laborals no és, com ens volen fer creure, un aspecte pu-
rament tècnic ni exclusiu dels SP, per la qual cosa hem d’incorporar-la a la nos-
tra agenda sindical.

Hem de tenir clar que la nostra participació en la salut laboral es basa en:

 • Rebre informació.

 • Presentar propostes.

 • Ser consultat o consultada.

 • Consensuar.

 • Negociar.

 • Codecidir.

 • Decidir autònomament.

Però per a això hem de:

 • Garantir donar cabuda a les opinions dels i les treballadores, fent visible allò 
invisible, emergint habilitats i opinions del col·lectiu treballador, doncs nin-
gú coneix millor que un mateix els riscos del seu lloc de treball.

 • Convertir el que és individual en el que és col·lectiu. En nombroses ocasions 
els problemes de salut laboral són tractats com a problemes personals, indi-
viduals, sense ser conscients que no és veritat i que la suma de diversos pro-
blemes individuals és un problema col·lectiu i com tal hem de tractar-ho.

 • Defensar els interessos i representar les necessitats del col·lectiu de treballa-
dors i treballadores.

 • Tenir criteri propi i perspectiva crítica del que es realitza.
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El dret d’informació és una condició bàsica per a la participació en qualsevol 
camp i per descomptat en salut laboral. Per tant s’ha d’exigir l’accés a una infor-
mació veraç i completa sobre totes les qüestions relacionades amb la seguretat i 
la salut en el treball.

Considerem, coincidint amb el criteri de la Inspecció de Treball, que és necessari 
que se’ns lliuri una còpia de la documentació per al desenvolupament de la nos-
tra labor preventiva.

RESUMINT, recordem els drets de la representació sindical en matèria de sa-
lut laboral als quals ja hem fet referència:

Accedir a la següent DOCUMENTACIÓ (LPRL art.18.1, 23.1 i 36.2.b i RSP 
Art.1.2):
 • Pla de prevenció.
 • Avaluació de riscos.
 • Planificació de l’activitat preventiva.
 • Controls periòdics de condicions de treball.
 • Mesures preventives i de protecció a adaptar.
 • Relació d’accidents de treball i EP.
 • Pla d’emergència.
 • Pla de formació i informació.
 • Conèixer els resultats estadístics de la vigilància de la salut (LPRL art. 22, 23 

i 36.2.b).
 • Conèixer la memòria i programació anual dels  SP (LPRL art.39.2).
 • Còpia de les fitxes de seguretat dels productes químics i informació tècni-

ca de la maquinària i equips, facilitada per proveïdors, fabricadors... (LPRL 
art.36.2.d i art.41).

 • Ser informades de les visites realitzades per la inspecció i ser informats dels 
seus resultats (LPRL art.40).

 • Realitzar visites als llocs de treball i recollir informació intervenint en l’ob-
servació directa o comunicació amb la plantilla (LPRL art. 36.2.i).

 • Ser informats de la presència de personal de subcontractes.
 • Assessorar-se i consultar amb persones tècniques o expertes independents 

de l’empresa (Conveni 155 de la OIT art.19.i).
 • Informació sobre qualsevol accident de treball quan l’empresa tingui conei-

xement del mateix (LPRL art.36.2.c)
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Tota aquesta informació possibilitarà el començament del nostre treball pre-
ventiu en l’empresa, per donar posteriorment resposta a la següent pregunta:  
Que s’ha fet fins ara? I de quina manera?

La resposta ens indicarà els objectius assolits i els pendents, els problemes, els 
llocs de l’empresa on hi ha afectacions sobre la lsalut (es pot utilitzar un model 
d’enquesta que podeu sol·licitar en el sindicat), per posteriorment incidir en ells.

Una vegada debatudes en el si del Comitè d’empresa les conclusions d’aquest tre-
ball, realitzarem el diagnòstic i decidirem les mesures a adoptar per millorar les 
condicions de salut, de les quals es donarà trasllat a l’empresa mitjançant el CSS

Per concretar les possibles solucions es proposa el mètode de les tres “C” és a 
dir, en quins punts existeix un CONSENS, en quins existeix un COMPROMÍS 
de l’empresa i en quins, davant la falta de consens i compromís, en resultarà un 
CONFLICTE.

En qualsevol cas, per al desenvolupament d’aquest mètode -igual que quan par-
làvem dels criteris de priorització de riscos-, no hem de basar-nos únicament en 
criteris legals.

En moltes ocasions caiem en l’error de mirar si tinc dret a..., sense mirar mes allà, 
sabent que per a molts supòsits existeixen buits legals o en uns altres és necessa-
ri fer un pas endavant en seguretat i salut laboral. 

De vegades també tendim a fer nostres les opinions del personal tècnic dels SP, 
com si aquestes fossin veritat absoluta. Doncs bé, en principi la nostra funció és 
fer una revisió crítica de la seva opinió i buscar d’altres assessoraments, per tal 
de disposar d’altres punts de vista i no restar sempre a la mercè dels interessos 
de l’empresa.

Hem de partir de la base que sovint les empreses adopten la via més còmoda i ba-
rata sense avantposar la protecció col·lectiva enfront de la individual. 

No hem de perdre de vista, que de la nostra intervenció sindical a les empreses 
depèn la defensa de la nostra seguretat i salut.
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NORMATIVA BÀSICA

1. LPRL Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Mo-
dificada per la Llei 54/2003     

2. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i ho-
mes. I Lllei 17/2015 de 21 de juliol.

3. Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de pre-
venció, en relació amb l’aplicació de mesures per promoure la millora de la 
seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi 
donat a llum o en període de lactància.

4. Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions eco-
nòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc 
durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

5. LISOS Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

6. Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels ser-
veis de prevenció.

7. Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’estatut dels treballadors.

8. LGSS Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei general de la Seguretat Social.    
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