LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Al novembre de 1995 es va aprovar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals que havia d’ajudar a millorar
la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores i introduïa l’acció preventiva dels riscos derivats del
treball. Gairebé fa 10 anys de l’entrada en vigor d’aquesta llei i, a moltes escoles, encara no ha arribat
aquesta acció preventiva que hauria d’incloure l’avaluació de riscos dels llocs de treball, la vigilància de
la salut i la informació i formació desl treballadors i treballadores.
Des d’aquest full informatiu volem divulgar alguns aspectes d’aquesta llei i dels decrets que la
desenvolupen.
Obligacions de l’empresari.
- Garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores.
- Dur a terme la prevenció de riscos laborals mitjançant l’adopció de totes les mesures que calguin.
- Avalur els riscos laborals.
- Planificar l’acció preventiva a partir del resultat de l’avaluació de riscos.
- Assegurar-se que els mitjans de treball garanteixen la seguretat dels treballadors i treballadores.
- Proporcionar als treballadors i treballadores els mitjans de protecció personal adequats a la feina a
realitzar, sobretot quan els riscos no es poden evitar o limitar prou.
- Informar adequadament els treballadors i treballadores sobre els riscos existents, les mesures i
activitats de prevenció aplicables, i també sobre les mesures d’emergència adoptades.
- Consultar els treballadors i treballadores i permetre la seva participació en totes les qüestions que
afectin la seguretat i la salut en el treball.
- Garantir que cada persona treballadora rebi la formació adequada en matèria preventiva.
- Informar i adoptar mesures quan els treballadors i/o treballadores puguin estar exposats a un risc
greu imminent.
- Garantir la vigilància mèdica periòdica de la salut dels treballadors i treballadores.
Obligacions dels treballadors i treballadores
- Vetllar per la seva seguretat i salut mitjançant el compliment de les mesures de protecció
establertes.
- Usar adequadament les màquines, eines i materials.
- Utilitzar corectament els mitjans de protecció individual que els faciliti l’empresari.
- Informar immediatament de qualsevol situació que, al seu parer, impliqui riscos.
- Col·laborar amb l’empresari per tal que els pugui garantir unes condicions de treball segures.
Les obligacions de l’empresari generen uns drets dels treballadors i treballadores d’entre els quals
destacarem:
- Dret a la informació i a la formació.
- Dret a la consulta i participació en totes les qüestions que afectin la seguretat i la salut en el
treball.
- Dret a vigilar periòdicament el seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball. Aquest
dret és de caràcter voluntari i en el seu exercici es garantirà:
La intimitat i dignitat de la persona.

La confidencialitat de la informació recollida.
L’entrega dels resultats a la persona afectada.
Que aquestes dades no seran utilitzades amb finalitats discriminatòries ni en perjudici del
treballador o treballadora.
La Llei de Prevenció de Riscos contempla la figura del delegat/ delegada de prevenció que és el
representant dels treballadors i treballadores (designats per i entre els delegats i delegades de personal
sempre que el conveni no especifiqui un altre mitjà per escollir-los) amb funcions específiques en matèria
de prevenció de riscos laborals.
Les competències i facultats dels delegats i delegades de prevenció són:
- Col·laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva.
- Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors i treballadores en l’execució de la normativa
sobre prevenció de riscos.
- Ser consultats per l’empresari.
- Exercir la tasca de vigilància i control normatiu.
- Acompanyar els tècnics i/o els inspectors de treball en les visites realitzades per aquests en
relació a la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
- Ser degudament informats per l’empresari.
- Dur a terme visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i de control de l’estat de
les condicions de treball.
- Proposar millores a l’empresari i al Comitè de Salut i Seguretat.
L’empresari ha de proporcionar als delegats i delegades de prevenció els mitjans i la formació en matèria
preventiva que calgui per a l’exercici de les seves funcions.
El temps esmerçat en la formació es considera temps de treball a qualsevol efecte i el seu cost no pot ser,
en cap cas, a càrrec dels delegats o delegades de prevenció.
Per poder exercir les seves funcions, els delegats i delegades de prevenció disposen d’un crèdit d’hores
mensuals retribuïdes que, segons l’article 68 de l’Estatut dels Treballadors, són:
- Fins a 100 treballadores i treballadors: 15 hores.
- De 101 a 250 treballadors i treballadores: 20 hores.
- De 251 a 500 treballadors i ttreballadores: 30 hores.
- De 501 a 750 treballadors i treballadores: 35 hores.
- De 751 en endavant: 40 hores.
En les empreses o centres de treball amb 50 treballadors i treballadores o més es constituirà el Comitè
de Seguretat i Salut, que estarà format pels delegats i delegades de prevenció i per l’empresari i/o els
seus representants en igual nombre.
Les principals competències són:
- Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i els programes de prevenció
de riscos a l’empresa.
- Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a una efectiva prevenció dels riscos.
- Disposar de la informació necessària per desenvolupar les seves tasques (accidentalitat laboral,
memòria i programació anuals dels serveis de prevenció).
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