
Com organitzar 
la prevenció a  

la teva empresa.



 Tens clar com gestionar la 
prevenció a la teva empresa?

Claus per organitzar els recursos per a l’activitat preventiva

Per gestionar la prevenció de riscos laborals s’han de 
COBRIR LES DISCIPLINES O ESPECIALITATS SEGÜENTS:

SEGURETAT EN 
EL TREBALL

HIGIENE 
INDUSTRIAL

ERGONOMIA I 
PSICOSOCIOLOGIA 

APLICADA
MEDICINA  

DEL TREBALL

Perquè amb la salut no s’hi juga, organitza la prevenció a la teva empresa i no 
oblidis que tothom hi juga un paper molt important.

L’empresa ha d’organitzar els recursos necessaris per tal d’acomplir les 
activitats preventives d’acord amb alguna de les modalitats següents:

1 Assumint personalment aquesta activitat (EA).

2 Designant una o més persones treballadores per dur-la a terme (TD).

3 Constituint un servei de prevenció propi (SPP).

4 Constituint un servei de prevenció mancomunat (SPM).

5 Recorrent a un servei de prevenció aliè (acreditat) (SPA).



L’empresari/ària pot assumir personalment 
les activitats de prevenció: EA

• En empreses d’1 a 10 persones treballadores.

• En empreses d’11 a 25 persones treballadores si tenen 1 sol 
centre de treball i l’empresari/ària desenvolupa la seva activitat 
al centre de treball.

• Si té i acredita la capacitació per fer-ho.

• Si les activitats que s’exerceixen a l’empresa no són incloses a 
l’annex I del RD 39/1997.

Per raons de confidencialitat, se n’exceptua la medicina del treball, 
que haurà de ser coberta amb una de les altres modalitats.

Designació d’una o més persones 
treballadores: TD

L’empresari/a pot designar una o més persones 
treballadores que a més de la seva activitat professional 
puguin dur a terme una sèrie d’activitats preventives, 
com una de les funcions que han de desenvolupar a 
l’empresa. La designació consistirà en una definició 
precisa de l’abast de les seves funcions.

A més a més, haurà de garantir que aquestes 
persones disposen de la capacitació acreditada 
suficient per dur-les a terme i dels recursos necessaris 
per fer-ho (temps, eines, mètodes, materials, etc.).

Constitució d’un servei de prevenció propi: SPP

Cal que desenvolupi com a mínim, dues especialitats o 
disciplines preventives. Els integrants del SPP han de tenir:

• Dedicació exclusiva a aquesta activitat a l’empresa.

• La capacitat necessària per desenvolupar les activitats preventives.

• Les activitats que no s’assumeixin amb el SPP s’han de concertar  
amb un o diversos SPA.

ÉS OBLIGATORI CONSTITUIR UN SPP QUAN:

• Es tracta d’una empresa amb més de 500 persones treballadores.

• Es tracta d’una empresa d’entre 250 i 500 persones treballadores quan 
les activitats que s’hi exerceixen són incloses a l’annex I del RD 39/1997.

• Quan l’autoritat laboral ho requereix.



Constitució d’un servei de prevenció 
mancomunat: SPM

Poden fer-ho les empreses que:

• Desenvolupin simultàniament activitats en un mateix 
centre de treball, edifici o centre comercial.

• Pertanyin a un mateix sector productiu, si no estan 
obligades a disposar d’un Servei de Prevenció Propi (SPP).

• Pertanyin a un mateix grup empresarial.

• Desenvolupin la seva activitat en un mateix polígon 
industrial o una àrea geogràfica que no superi dos 
municipis limítrofs.

Per poder constituir un Servei de Prevenció Mancomunat cal que:

• Compti com a mínim amb TRES especialitats o disciplines preventives.

• Els integrants del SPM tinguin dedicació exclusiva a aquesta activitat i la 
capacitació necessària per desenvolupar les activitats preventives. La disciplina 
que no assumeixi al SPM s’ha de concertar amb un o diversos SPA.

• Si l’empresa té l’obligació de constituir un SPP,  
només es pot constituir SPM de grup empresarial.

Contractació d’un o diversos 
serveis de prevenció aliens: SPA
Es podrà recórrer a aquesta modalitat quan la totalitat de 
l’activitat  preventiva no sigui assumida amb mitjans propis.

EN CAP CAS L’EMPRESA ESTÀ DELEGANT LA SEVA RESPONSABILITAT ENVERS LA 
PROTECCIÓ EFICAÇ DE LA SALUT DEL SEU PERSONAL.

Consisteix a concertar amb una o més entitats especialitzades 
(SPA) l’assessorament i el suport necessari perquè l’empresa 
pugui executar les activitats preventives.



RELACIÓ D’ACTIVITATS CONTINGUDES A 

L’ANNEX 1 DEL RD 39/1997

Les empreses d’entre 250 i 500 persones treballadores que realitzin 
una d’aquestes activitats estan obligades a constituir un Servei de 

Prevenció Propi (SPP).

Exposició a radiacions ionitzants.

Exposició a substàncies o mescles amb toxicitat aguda
de categoria 1, 2 i 3, en particular cancerígens, mutagènics
o tòxics per a la reproducció de categoria 1A i 1B.

Activitats amb productes químics d’alt risc.

Exposició a agents biològics de grup 3 i 4.

Activitats de fabricació, manipulació i utilització d’explosius.

Treballs de mineria.

Activitats en immersió a l’aigua.

Activitats de construcció, excavació, moviment de terres i
túnels amb risc de caiguda en altura o soterrament.

Activitat de siderúrgia i construcció naval.

Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts, o utilització
significativa d’aquests.

Treballar amb concentracions elevades de pols de sílice.

Treballs amb risc elèctric d’alta tensió.



ATURA’T I PENSA
Totes aquestes modalitats 

poden combinar-se entre elles, 
troba la que més s’ajusti a la 

teva empresa

RECURSOS INTERNS

• Execució amb recursos 
propis.

• Facilita la integració 
de la prevenció a 
l’empresa.

• Compta amb més i 
millor coneixement de 
l’activitat.

• Facilita la gestió de 
riscos complexos o 
particulars de l’activitat.  
(SPP / SPM / TD)

ENLLAÇ DE L’EMPRESA AMB L’SPA

MODALITAT 
INTERNALITZADA MODALITAT MIXTA

• Modalitat internalitzada 
amb contractació 
d’activitats amb un servei 
de prevenció aliè (SPA).

• Contractació de les 
activitats no assumides 
amb recursos propis 
amb un o més serveis de 
prevenció aliens.  
(SPP + SPA / SPM + SPA / 
EA + SPA / TD + SPA)

MODALITAT 
EXTERNALITZADA SPA

• Execució amb recursos 
externs. Es beneficia de 
l’expertesa i experiència 
del personal especialitzat.

• Cal aportar recursos i 
mitjans complementaris 
interns per facilitar la 
integració de la prevenció 
i implementar les accions.

• Cal dotar-se de la figura 
del treballador/ora que fa 
d’enllaç amb els recursos 
externs. (SPA)

RECORDA!:
La prevenció a l’empresa és una bona inversió, i la 
modalitat  preventiva  ha de permetre assolir una millor 
eficàcia del sistema de gestió de la prevenció de riscos 
laborals. Quan més integrada estigui al funcionament 
de l’empresa, més eficaç serà.


