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Salut / Laboral (I)

FR1

FR2

FR3

Trastorn salut

PREVENCIÓ TRACTAMENT



� ASSISTÈNCIA
– Malaltia professional (MMPP) i Accident de 

treball (AT)

– Llei General de la Seguretat Social (1994)
� PREVENCIÓ

– Es consideren danys derivats del treball les 
malalties, patologies o lesions patides amb motiu o 
ocasió del treball

– Llei de Prevenció de Riscos Laborals (1995)

Salut / Laboral (II)



Malaltia professional
� Malaltia contreta a conseqüència del treball executat per compte 

aliena en les activitats especificades en el quadre de MMPP i 
que estigui provocada per l’acció d’elements o substàncies que 
s’indiquin en aquest quadre per a cada MMPP

� Quadre de 2006: 
1.- MMPP causades per agents químics
2.- MMPP causades per agents físics
3.- MMPP causades per agents biològics
4.- MMPP causades per inhalació de substàncies i agents no 

compresos en altres apartats
5.- MMPP de la pell causades per substàncies i agents no 

compresos en algun dels altres apartats
6.- MMPP causades per agents carcinògens



Accident de treball (I)

� Tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per 
conseqüència del treball que executi per compte d’altri

� Es consideren AT
– Al anar o tornar del lloc de treball: ‘in itinere’

– Al realitzar funcions de caràcter sindical, inclòs desplaçaments
– Al fer tasques diferents a les que corresponen per categoria 

professional, seguint les ordres de l’empresari o 
espontàniament, en interès del bon funcionament de l’empresa

– En actes de salvament i altres similars quan tinguin relació 
amb el treball



Accident de treball (II)

– Malalties no incloses en el quadre, sempre que es 
demostri la relació causal amb el treball

– Malalties agreujades per l’accident de treball
– Malalties intercurrents: conseqüència del procés curatiu 

(p.e. hepatitis per transfusió)

� Es presumirà, llevat de prova en contrari, que són 
constitutives d’AT les lesions que pateixi el treballador durant 
el temps i en el lloc del treball



Malaltia relacionada amb el treball

� Similar a aproximació preventiva (dany per a la salut)
� Malaltia que pateix un treballador/a com a 

conseqüència de la seva feina produïda després de 
l’exposició a un factor de risc laboral

� Inclou
– Trastorns reconeguts legalment com MMPP
– Trastorns no reconeguts legalment però amb 
coneixement científic

– Trastorns amb FR laborals i no laborals (cardio-
vasculars, trastorns de salut mental, múscul-
esquelètics)



Reconeixement legal

� Prestacions

– Assistència sanitària

– Subsidi per IT

– Indemnització
� Diferents pagadors
� Investigació, sancions

� Poden tenir llarg període de latència:
Dificultat d’establir relació causal entre 
condicions de treball i efecte

Subnotificació

(estimació: 10% de les MRT)



ESTRUCTURA TÈCNICA

� Empresari
� Treballador designat
� Servei de Prevenció

– Aliè
– Propi
– Mancomunat

ESTRUCTURA PARTICIPATIVA

Treballadors

� Delegats Prevenció

Mixta

Comitè Seguretat i Salut  �

Estructures de prevenció de riscos 
laborals en les empreses



Estructura tècnica

� Empresari
– Menys de 6 treballadors (No activitats perilloses, No 

vigilància de la salut)
� Treballadors designats

– Fins a 500 treballadors (250 si activitats perilloses)
� Servei de Prevenció propi

– Obligatori > 500 treballadors (250 activitats perilloses)
– Al menys dues especialitats de nivell superior: Medicina i 

infermeria del treball, Seguretat en el treball, Higiene 
industrial, Ergonomia i Psicosociologia

� Servei de Prevenció aliè
� Servei de Prevenció mancomunat



Estructura participativa (I)

� DELEGATS DE PREVENCIÓ (DP)

– Representants dels treballadors amb funcions específiques 
en matèria de PRL

– Totes les empreses amb 6 o més treballadors (més petites 
consulta directa)

– Nombre segons grandària de l’empresa

� 6-49: 1

� 50-100: 2

� 101-500: 3

� 501-1000: 4

� 1001-2000: 5

� 2001-3000: 6

� 3001-4000: 7

� > 4000: 8



� COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT (CSS)

– Òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la 
consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa 
en matèria de PRL

– En totes les empreses de 50 o més treballadors

– DP + empresari o representant en el mateix nombre

– Altres amb veu però sense vot: altres representants, tècnics 
de prevenció

Estructura participativa (II)



Activitats preventives fonamentals

PLA DE PREVENCIÓ 

� Avaluació de riscos
� Vigilància de la salut
� Implementació mesures preventives
� Avaluació 



Principis bàsics de la prevenció de 
riscos laborals en l’empresa. LPRL

� Evitar els riscos
� Avaluar els riscos que no es puguin evitar
� Combatre els riscos en el seu origen
� Adaptar el treball a la persona
� Tenir en compte l’evolució de la tècnica
� Substituir el que sigui perillós pel que ho sigui poc o gens
� Planificar la prevenció i integrar els diferents components
� Prioritzar la protecció col·lectiva sobre la individual
� Donar les degudes instruccions als treballadors i treballadores
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