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1. Què és la prevenció de riscos laborals? 
 

La Prevenció de riscos laborals és el conjunt d'activitats o mesures adoptades o 

previstes en totes les fases productives d'una empresa amb la finalitat d'evitar o 

disminuir riscos per a la salut derivats del treball. El seu objectiu és aconseguir el major 

control possible dels riscos que es generen a l'empresa, entenent per risc aquelles 

coses que poden suposar pèrdues humanes i materials.  

L'acció preventiva de riscos laborals comporta l'obligació d'estructurar-la a través: 

∂ Del propi empresari 

∂ De l'actuació d'un o més treballadors de l'empresa específicament designats 

per a aquesta funció 

∂ De la constitució d'un servei de prevenció 

∂ De l'externalització del servei de prevenció 

 

Consulta i participació dels treballadors 

La llei regula  els drets de consulta i participació dels treballadors en els temes que 

afecten a aquesta matèria. La llei atribueix als delegats de prevenció, elegits entre els 

representants del personal, l'exercici de les funcions especialitzades en matèria de 

prevenció de riscos en el treball, atorgant-los les competències, facultats i garanties 

necessàries. 

 

 

 



 

3 

 

 

2. EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

2.1 Què és? 

El Pla de prevenció de riscos laborals (pla de PRL) és l’eina a través de la qual s’integra 

l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió i s’estableix la 

seva política de prevenció de riscos laborals. 

2.2 Qui l’ha de fer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovació i disponibilitat del pla de prevenció 

El Pla de PRL ha de ser aprovat per la direcció de l’empresa, assumit per tota la seva 

estructura organitzativa, conegut per tots els seus treballadors. 

 

Totes les empreses, autònoms o entitats que tinguin com a mínim una 
persona contractada han d’introduir la prevenció dins el seu pla d’empresa 
per garantir la seguretat i salut del treballador independentment de quin sigui 
el seu lloc de treball. 

Arts escèniques 

Els organitzadors d’espectacles, les companyies o les empreses de 
dansa (si són empreses o autònoms amb personal contractat) han de 
disposar d’un pla de PRL mitjançant un servei de prevenció aliè, propi o 
mancomunat. Quan l’empresa desenvolupa una activitat  en un lloc que no 
és seu, com per exemple una companyia que actua en un teatre, el 
responsable de la companyia ha de realitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, tenint en compte la informació rebuda per part de 
l’equipament, i comunicant als seus treballadors el seu propi pla de PRL, 
així com les instruccions rebudes per part de l’espai d’exhibició.  
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El Pla de prevenció de riscos laborals s’haurà de reflectir en un document que es 

conservarà a disposició de la inspecció de treball, de les autoritats sanitàries i dels 

representants dels treballadors. 

2.3 Contingut del pla de prevenció de riscos laborals 

El Pla de prevenció de riscos laborals ha d’incloure els elements següents: 

 

∂ La identificació de l’empresa, de la seva activitat productiva, el nombre i les 

característiques dels centres de treball i el nombre de treballadors i les seves 

característiques amb rellevància en la prevenció de riscos laborals. 

∂ L’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i 

responsabilitats que assumeix cada treballador.  

∂ L’organització de la producció: identificació dels processos tècnics, pràctiques i  

procediments organitzatius. 

∂ L’organització de la prevenció a l’empresa, indicant la modalitat preventiva 

escollida (veure pàgina 8) i els òrgans de representació existents. 

∂ 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. 

 

 

2.4 Instruments per a la gestió i aplicació del pla de prevenció 

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del Pla de prevenció de riscos 

laborals són: 

- L’avaluació de riscos. 

- La planificació de l’activitat preventiva. 
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2.4.1 L’avaluació de riscos 

• Què és? 

Abans que res, l’empresari ha de conèixer la situació de l’empresa pel que fa als riscos 

laborals, per a la qual cosa el primer que ha de fer es una anàlisi de riscos del centre 

de treball, detectar-los i eliminar-los. L’avaluació de riscos laborals és el procés que té 

com a objectiu veure la magnitud d’aquells riscos que no s’han pogut eliminar, a partir 

d’obtenir la informació necessària perquè l’empresari estigui en condicions de prendre 

una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives i, en aquest 

cas, sobre el tipus de mesures que cal adoptar. 

 

L’empresari està obligat a consultar els representants dels treballadors o, si no n’hi 

haguessin, els propis treballadors sobre el procediment d’avaluació que cal utilitzar en 

l’empresa o centre de treball. 

 

• Qui l’ha de fer? 

L’avaluació l’ha de realitzar personal tècnic en prevenció de riscos laborals que 

acrediti la formació específica necessària per dur-la a terme1. 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 

la seva gravetat. 

 

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

∂ La identificació del lloc de treball. 

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

                                                             
1 S’ha de tenir la capacitació de tècnic superior en prevenció de riscos laborals. Per obtenir-la és necessari 

tenir un grau universitari com el Grau en prevenció i seguretat integral que es cursa a l’Escola de 

prevenció i seguretat integral EPSI- UAB on es pot fer la menció en prevenció de riscos laborals; i 

realitzant un màster en Prevenció de riscos laborals que es realitza a diverses universitats. 
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∂ El resultat de l’avaluació i les mesures preventives que s’han d’adoptar. 

∂ La referència als criteris i als procediments d’avaluació i dels mètodes de 

mesura, 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: 

∂ Eliminar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 

organitzatives, de protecció col·lectiva, de protecció individual o de 

formació i informació dels treballadors. 

∂ Controlar periòdicament les condicions, l’organització i els mètodes de 

treball i l’estat de salut dels treballadors. 

 

• Quan cal fer-la? 

L’avaluació 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 i dels treballadors que hagin d’ocupar-los- s’ha de realitzar: 

∂ Abans de l’inici de les activitats de l’empresa. 

∂ En escollir els equips de treball i el condicionament 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 

seves característiques personals, el facin especialment sensible a les 

característiques del lloc. 

 

Quan el resultat de l’avaluació en mostri la necessitat, l’empresari realitzarà controls 

periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors per detectar 

situacions potencialment perilloses. 
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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 investigació o 

avaluació de riscos a fi de detectar les causes d’aquests fets. 

2.4.2 La planificació de l’activitat preventiva 

 

• Què és? 

La planificació de la prevenció és l’activitat que té com a objectiu principal concretar 

les accions que es realitzaran en un període de temps determinat per tal d’eliminar, 

controlar o reduir els riscos, establint un ordre de prioritats en funció dels riscos 

existents i del nombre de persones a les quals poden afectar. 

 

• Com es fa? 

Parteix del coneixement de les necessitats existents, obtingut a través de l’avaluació 

dels riscos, perquè després es puguin establir els objectius que es volen assolir, les 

mesures que cal adoptar per aconseguir-los i les accions que es faran per controlar la 

correcta realització. La planificació estableix també la programació temporal de les 

actuacions. 

 

Per fer la planificació caldrà comprovar prèviament si existeixen disposicions legals 

relatives a riscos específics i, en cas que n’hi hagi, adaptar-s’hi. A més, sempre s’han de 

tenir en compte els principis generals de l’acció preventiva. 

 

La planificació de l’activitat preventiva ha d’incloure sempre els mitjans humans i 

materials necessaris, així com l’assignació dels recursos econòmics necessaris per a la 

consecució dels objectius que es proposin. 
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2.5 Com es fa el Pla de PRL?  

Una correcta acció preventiva és important i 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 obligacions. 

 

En general, l’empresa pot encarregar-se d’organitzar l’activitat preventiva amb 

recursos propis, o bé concertar-la amb una entitat especialitzada. En aquest sentit, la 

normativa defineix com a servei de prevenció propi el conjunt 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 entitat especialitzada amb la qual es 

concerti la realització d’activitats de prevenció, assessorament i suport tècnic que 

necessiti. 

 

2.5.1 Modalitats d’organització de l’activitat preventiva 

Hi ha cinc modalitats: 

 

1. El mateix empresari assumeix aquesta activitat 

L’empresari pot desenvolupar personalment l’activitat de prevenció, excepte en les 

activitats que corresponen a professionals de la medicina del treball, quan es donin les 

cinc circumstàncies següents: 

∂ Que es tracti d’una empresa de cinc o menys treballadors. 

∂ Que entre les activitats desenvolupades a l’empresa no s’incloguin2: Treballs 

amb exposició a radiacions, treballs de mineria, activitats en immersió sota 

l’aigua, treballs amb riscos elèctrics en alta tensió etc. 

                                                             
2 En tots aquests casos caldria revisar la normativa corresponent. Es troben inclosos en l’Annex I del Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. BOE núm. 27 

de 31 gener. 
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∂ Que desenvolupi l’activitat professional de forma habitual en una seu de 

treball. 

∂ Que tingui la formació adient per desenvolupar les activitats preventives 

de l’empresa3. 

∂ El seguiment mèdic dels treballadors així les altres activitats preventives no 

assumides personalment per l’empresari hauran de ser cobertes per un servei 

professional extern. 

 

2. Es designa  l’activitat a alguns 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 designats, 

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 designats 

hauran de tenir acreditada la formació corresponent a les funcions que s’han de 

desenvolupar.4 

 

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 funcions. 

 

3. Es constitueix un servei de prevenció propi 

Per empreses de més de 250 treballadors.  

 

 

 

 
                                                             
3 Veure la nota 1. 

4 Veure la nota 1. 
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4. Es contracta un servei de prevenció aliè 

Aquesta és l’opció més utilitzada per les companyies i empreses d’arts 

escèniques 

Cal recórrer a concertar els serveis de prevenció amb una o més entitats 

especialitzades 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 servei 

propi. 

∂  Quan el servei de prevenció propi no pugui cobrir totes les especialitats 

preventives. 

 

En cas de què hi hagi representants dels treballadors, hauran de ser consultats per 

l’empresari abans de contractar el servei a una empresa externa.  

 

5. Es crea un servei de prevenció mancomunat 

Els serveis de prevenció mancomunats són serveis de prevenció propis creats entre 

diverses empreses per atendre-les de manera exclusiva. 

Es poden constituir entre empreses que desenvolupin simultàniament activitats de 

característiques similars, en un mateix centre de treball o edifici. 

3. Què és el procediment de 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, en el cas d’un músic que vagi 

a treballar en un espai de dansa, etc. 
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En aquests casos, els riscos que afecten els seus treballadors depenen tant de 

l’activitat de la seva pròpia empresa, com de les altres, o de les instal·lacions en les 

quals treballen junts. 

 

Els empresaris s’han d’informar recíprocament abans de l’inici de les activitats sobre 

els riscos específics de les activitats que puguin afectar els treballadors de les altres 

empreses, i informar a tots els treballadors. 

 

4. I si no es compleix la llei? 
 

Com totes les obligacions per llei, el seu incompliment te una repercussió. 

Efectivament, no realitzar un pla de PRL, incomplir qualsevol punt en matèria 

preventiva o posar en perill la salut dels treballadors pot estar sancionat amb multes 

de 40€ a 900.000€.  

 

5. Documents i links d’interès 
∂ Servei públic gratuït d’assessorament en matèria de PRL per a microempreses i 

autònoms: https://www.prevencion10.es/site-web/home.seam   

∂ Codi de bones pràctiques professionals per al sector de la dansa del CoNCA, 

publicat l’any 2011. 

∂ Instituto nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social: www.insht.es/portal/site/Insht/    

∂ Codi de bones practiques professionals a les arts escèniques i musicals per a 

infants joves  del CoNCA, publicat l’any 2011. 
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∂ Document “la prevenció de riscos laborals a l’empresa de nova creació” del 

servei de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya, publicat l’any 

2007. 

Aquesta guia s’ha fet en col·laboració amb Laboral group (www.laboralgroup.com).  

Si tens més preguntes, recorda que els socis de l'APdC tenen dret a assessoraments 
gratuïts. S'ha de sol·licitar a través de la web: www.dansacat.org/serveis/2 o enviant 
un e-mail a projectes@dansacat.org.  

 

APdC, Desembre 2014 

ANNEX: Normativa 
La Llei 31/1995 és la normativa bàsica en matèria de riscos laborals a Espanya entrà en 

vigor l'onze de febrer de 1996 essent fruit de la transposició d'una directiva 

europea de 1989 que harmonitzava els mínims a complir per tots els estats membres 

de la Unió Europea. Aquesta llei fou modificada parcialment el 2003 per la Llei 

54/2003. Aquesta llei fou desenvolupada reglamentàriament en diversos reials 

decrets: 

• RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball  

• RD 773/1997 sobre equips de protecció individual  

• RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 

• RD 1215/1997, sobre la utilització segura d'equips de treball. 

• RD 1627/1997 de seguretat i salut a les obres de construcció;  

• RD 171/2004 de coordinació d'activitats empresarials, CAE;  que complementa 

les disposicions establertes a la Llei 54/2003. 

 


