La Llei de prevenció de riscos laborals estableix per a l’empresa una
sèrie d’obligacions per tal de garantir la seguretat i salut en el treball
mitjançant una adequada gestió de la prevenció.

Què és la gestió de la prevenció?
La gestió de la prevenció consisteix en el conjunt d’actuacions
desenvolupades per l’empresa a fi d’evitar o de reduir i controlar els
riscos i garantir així la seguretat i salut dels treballadors. Cal identificar
els riscos, planificar i implantar accions correctores i fer-ne el seguiment
per valorar l’eficàcia d’aquestes.

Quines modalitats de gestió hi ha?
Cal que l’empresa disposi de recursos humans i materials adequats per
poder desenvolupar l’activitat preventiva mitjançant el sistema de gestió
que millor s’adapti a les seves característiques, ja sigui mitjançant
recursos propis o a través d’una entitat especialitzada externa.
L’organització d’aquests recursos en les empreses pot adoptar les
següents modalitats:
Assumpció personal per part de l’empresari
Designació d’un o més treballadors
Concertació d’un servei de prevenció aliè
Constitució d’un servei de prevenció propi
Adhesió a un servei de prevenció mancomunat

Quina documentació ha d’elaborar l’empresa?
La gestió de la prevenció ha d’estar documentada per tal de valorar
l’activitat realitzada i els resultats obtinguts mitjançant l’elaboració dels
documents següents:
Pla de prevenció de riscos laborals
Avaluació de riscos, incloent-hi el resultat dels controls
periòdics de les condicions de treball i l’activitat dels
treballadors
Planificació de l’activitat preventiva, amb les mesures de
protecció i prevenció adoptades
Certificats d’aptitud mèdica del treballadors
Relació d’accidents laborals i malalties professionals amb
incapacitat superior a un dia

Cal comunicar l’obertura del centre de treball?
Sí, l’empresari ha de comunicar l’obertura o represa d’activitats, sigui
quina sigui l’activitat que s’hi duu a terme. La comunicació es farà amb
caràcter previ o dins dels 30 dies següents al fet que ho motiva. En el
cas d’obres de construcció la comunicació sempre serà prèvia a l’inici
de les tasques.

Legislació aplicable
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE
núm. 269, de 10 de novembre de 1995)

Quines activitats preventives s’han de desenvolupar?
El pla de prevenció
L’avaluació de riscos
La planificació de l’activitat preventiva
La formació i informació dels treballadors/es
La vigilància de la salut
La investigació d’accidents
La coordinació d’activitats empresarials
La planificació d’emergències
Les auditories externes

Ordre TIN/10712010, de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han
de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en els
centres de treball

On trobar més informació?
Podeu visitar el portal del Departament d’Empresa i Ocupació:
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
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