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El món de la prevenció

■ Llei 31/1995, transposició d’una directiva europea.

■ Té com a missió garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu lloc de treball. 

■ Directriu de primer rang normatiu.
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Com?

■ Aplicant les disciplines tècniques de la seguretat, l a higiene 
industrial i l’ergonomia/psicosociologia de forma prèv ia (o 
preventiva) a cadascun dels llocs de treball.

■ Verificant la correcta aplicació de les tècniques
preventives mitjançant la vigilància de la salut periòdi ca
(revisions mèdiques).

■ Aquest conjunt d’activitats conformen la prevenció de 
riscos laborals (PRL).
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Qui?

■ Els tècnics de prevenció apliquen les directrius en 
seguretat, higiene i ergonomia/psicosociologia.

■ Els metges i DUE especialistes en medicina del treball
realitzen la vigilància de la salut.

■ Regulat tot pel RD 39/1997. 
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■ A les empreses, com a treballadors del servei propi.

■ Mitjançant entitats especialitzades acreditades per 
l’Administració per a actuar en aquest camp (SPA).

� En aquest segon cas s’estableix un contracte mercan til 
entre l’entitat acreditada i l’empresa client.

On?
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Emergències

■ Fins al 2010, es preveu a l’article 20 de la Llei de PR L que 
s’han de garantir “normes bàsiques d’emergència” per
als treballadors dins la disciplina de seguretat en el 
treball.

■ Contractualment, apareix aquest concepte a l’annex
d’activitats tècniques i suposa entre el 10% i el 15% d e 
l’activitat tècnica.



7

Capacitació dins l’àmbit de la PRL?

■ Els professionals que podien fer un pla d’emergència
eren els que estaven capacitats per exercir com a tècnics
intermedis o superiors en PRL.

■ Normalment no eren documents que anessin signats, la 
Llei de PRL no ho estipula. Hi havia diferències amb un 
Manual d’autoprotecció.



8

Paradoxa

� Destinat o dirigit a protegir els treballadors, no a la rest a 
de la població.

� Això provocava incongruències amb els clients amb
centres de treball en llocs de pública concurrència.
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Actualment

■ La publicació del RD 393/2007 i 82/2010 implica un c anvi
en la prestació del servei, en la dedicació i també en el 
pressupost de l’activitat.

■ Apareix la figura dels tècnics habilitats (<5% del sector ) i 
el pressupost addicional al contracte de SPA quan aplica 
la nova reglamentació (fins al 100% del cost total de 
l’activitat tècnica del contracte). 
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Aspectes addicionals

■ Assessorament en la tramitació al sistema “Hermes”.

■ Complement en formació, realització de simulacres i 
pràctiques de foc reals.

■ Inclusió del DEA en algunes activitats.
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