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1. PRESENTACIÓN
O obxectivo deste manual, é facilitar aos traballadores e traballadoras unha ferramenta de
traballo que lles sirva de axuda nas súas actuacións como Delegados de prevención.
Manifesta o interese e importancia que dende CSIF se lle dá á Prevención de Riscos
Laborais, traballando para mellorar as condicións de seguridade e saúde dos traballadores
e conseguir unha contorna laboral máis agradable e humana.
Os Delegados de Prevención teñen un papel fundamental na prevención de riscos laborais
atribuído pola Lei 31/1995 a través da información, consulta e participación nas actividades encamiñadas a preservar a seguridade e saúde dos traballadores.
Para o exercicio das facultades que lles atribúe a lei, os delegados de Prevención teñen
que contar cunha formación que lles permita analizar as condicións de traballo dende o
punto de vista dos riscos que tales condicións supoñen para o traballador, coñecer a
normativa en prevención de riscos laborais así como os posibles recursos dispoñibles para
facer cumprir ás empresas coas súas obrigas e actividades en materia de prevención de
riscos laborais.
O noso manual, introduce a prevención de riscos laborais expoñendo e analizando os
conceptos básicos imprescindibles para o coñecemento desta materia. Centra a súa
atención nos postos de traballo como fonte de riscos e fai un percorrido polos elementos
do posto descubrindo os factores de risco e as accións necesarias para lograr a saúde e
seguridade dos traballadores.
Doutra banda, e tendo en conta o papel de representación que teñen os Delegados de
Prevención, o manual trata dos dereitos e obrigas de empresarios e traballadores, con
especial atención ás obrigas empresariais en materia de organización da prevención na
empresa.
Esperamos e desexamos que esta guía sexa un documento dinámico de gran utilidade e
apoio, facilitando con iso a intervención e interacción axeitada dos traballadores e traballadoras nos ámbitos correspondentes.
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2. METODOLOXÍA
En cada apartado explícanse os conceptos máis importantes que deben coñecer os
Delegados de Prevención, facendo referencia á normativa na que se basea, e resaltándose
as ideas que se deben recordar.
Ao final de certos apartados sinálase mediante un recadro vermello, as sancións e infraccións a aplicar no caso de incumprimento de acordo coa Lei 5/2000, de Infraccións e
Sancións na Orde Social (LISOS).
Para facilitar a consulta na guía engadimos unha serie de preguntas frecuentes relacionadas co tema tratado.
Abreviaturas frecuentes empregadas na guía:
• CCAA: Comunidade Autónoma
• IT: Incapacidade Temporal
• INSHT: Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.
• LISOS: Lei 5/2000. Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social.
• LPRL: Lei de Prevención de Riscos Laborais
• PRL: Prevención de Riscos Laborais
• RSP: Regulamento dos Servizos de Prevención
• SPRL: Servizo de Prevención de Riscos Laborais
• SPA: Servizo de Prevención Alleo
• SPP: Servizo de Prevención Propio

8

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

3. INTRODUCIÓN Á PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
A Constitución Española, no seu artigo 40.2 encomenda aos poderes públicos, como un
dos principios reitores da política social e económica, velar pola seguridade e hixiene no
traballo.
Este mandato constitucional leva consigo a necesidade de desenvolver unha política de
protección da saúde dos traballadores mediante a prevención de riscos derivados do seu
traballo e atopa na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, o
seu alicerce fundamental.
Os traballadores teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e
saúde no traballo e os empresarios un correlativo deber de protección dos traballadores
fronte aos riscos laborais (Art. 14 LPRL). No caso do empregado público, cando mencionamos ao empresario sería á Administración Pública.
Dende a entrada en vigor de devandita lei, créase a figura dos Delegados de Prevención,
resaltando a súa presenza nos centros de traballo e na consulta e participación na prevención a través dos Comités de Seguridade e Saúde participando na consulta regular e
periódica das actuacións da empresa en materia de prevención de riscos laborais dentro
da actividade empresarial.
O empresario desenvolverá unha acción permanente de seguimento da actividade
preventiva co fin de perfeccionar de xeito continuo as actividades de identificación,
avaliación e control dos riscos que non se puideron evitar e os niveis de protección
existentes e dispoñerá o necesario para a adaptación das medidas de prevención
mediante a integración da actividade preventiva na empresa e a adopción de cantas
medidas sexan necesarias para a protección da seguridade e a saúde dos traballadores nos
termos establecidos na devandita lei.
O empresario adoptará as medidas adecuadas para que os traballadores reciban todas as
informacións referentes a riscos para a seguridade e a saúde no traballo, as medidas e
actividades de protección e prevención aplicables aos riscos anteriores e medidas adoptadas; en especial, dita información facilitarase a través dos representantes dos traballadores (Artigo 18 LPRL).
Non obstante, os traballadores terán dereito a efectuar propostas ao empresario, así como
aos órganos de participación e representación previstos na Lei 31/95, de 8 de novembro,
de Prevención de Riscos Laborais.
Os Delegados de Prevención, son os representantes dos traballadores no ámbito específico da prevención de riscos laborais, con funcións específicas en materia de prevención
de riscos no traballo. Son designados por e entre os representantes do persoal, podéndose designar tamén a través doutros sistemas recolleitos na propia lei (Art. 35.4. LPRL). A
Lei establece as súas competencias e unidas a estas, as facultades necesarias para exercelas, tendo as garantías propias dos representantes dos traballadores e ademais formar
parte do Comité de Seguridade e Saúde.
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3.1. A prevención de riscos laborais
A Prevención de Riscos Laborais é o conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou
previstas en todas as fases da actividade da empresa co fin de evitar ou diminuír os riscos
derivados do traballo.
A prevención significa anticiparse, adiantarse, é dicir, actuar antes de que algo suceda para
impedilo ou evitar os seus efectos. Implica prever con antelación as consecuencias
negativas dunha situación e actuar para cambiala.

3.1.1. A prevención de riscos laborais na Función Pública
No artigo 3.1. da Lei 31/1995, de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais,
indícanos que será de aplicación tanto no ámbito das relacións laborais reguladas no texto
refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, como no das relacións de carácter administrativo ou estatutario do persoal civil ao servizo das Administracións públicas, coas
peculiaridades que, neste caso, contémplanse na presente Lei ou nas súas normas de
desenvolvemento. Xa que logo, é de aplicación a todos os traballadores, incluídos os
empregados públicos.
Non é de aplicación naquelas actividades cuxas particularidades impídano, no ámbito das
funcións públicas de:
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• Policía, seguridade e resgardo aduaneiro.
• Servizos operativos de protección civil e peritaxe forense nos casos de grave risco,
catástrofe e calamidade pública.
• Forzas armadas e actividades militares da Garda Civil.
A lexislación específica de prevención de riscos é a seguinte:
• R.D. 67/2010, de 29 de xaneiro, de adaptación de lexislación de prevención de riscos
laborais á Administración Xeral do Estado.
• R.D. 707/2002, de 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o procedemento administrativo especial de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade
Social e para a imposición de medidas correctoras de incumprimentos en materia de
prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado.
• R.D. 2/2006, de 16 de xaneiro, polo que se establecen normas sobre prevención de
riscos laborais na actividade dos funcionarios do Corpo Nacional de Policía.
• R.D. 179/2005, de 18 de febreiro, sobre prevención de riscos laborais na Garda Civil.
• ORDE INT/724/2006, de 10 de marzo, pola que se regulan os órganos de prevención de
riscos laborais na Garda Civil
• R.D. 1932/1998, de 11 de setembro, de adaptación dos Capítulos III e V da Lei 31/1995,
de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, ao ámbito dos centros e establecementos militares.
Debemos saber…
A Prevención de Riscos Laborais é o conxunto de actividades ou medidas adoptadas
ou previstas en todas as fases da actividade da empresa co fin de evitar ou diminuír os
riscos derivados do traballo.

3.2. O responsable de protexer dos riscos laborais
O empresario, ou no caso dos empregados públicos, a Administración Pública, é quen
dirixe e controla a actividade laboral, ten a obriga contractual de garantir a saúde e a
seguridade no traballo, tal e como establece o Estatuto dos Traballadores (artigo 19.1).
Deste xeito a LPRL no seu artigo 14 establece que os traballadores teñen dereito a unha
protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo, dereito do que se
desprende o correlativo deber do empresario de protexer a estes dos riscos laborais. Isto
responde a que nunha relación laboral o traballador vese obrigado a realizar actividades
que poderían supoñer un risco para a súa saúde, non como froito da súa libre decisión
senón como consecuencia da súa necesidade de traballar e do poder de dirección e
control da actividade laboral por parte do empresario.
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No Estatuto Básico do Empregado Público no seu artigo 14-l., tamén se inclúe o devandito
dereito individual: “A recibir protección eficaz en materia de seguridade e saúde no
traballo”.
O incumprimento desa obriga leva consigo a responsabilidade administrativa, penal, civil,
laboral e de seguridade social do infractor.
O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.1.b. LISOS:
Non levar a cabo as avaliacións de riscos e, no seu caso, as súas actualizacións e
revisións, así como os controis periódicos das condicións de traballo e da actividade
dos traballadores que procedan conforme á normativa sobre prevención de riscos
laborais, ou non realizar aquelas actividades de prevención que fixesen necesarias os
resultados das avaliacións.

3.3. Risco Laboral. Definicións básicas da LPRL (Art. 4 LPRL)
Enténdese por risco laboral á posibilidade de que un traballador sufra un determinado
dano derivado do traballo. A gravidade do risco laboral depende da probabilidade de que
se produza o dano e da severidade deste.
E por risco grave e inminente considérase “aquel que resulte probable racionalmente que
se materialice nun futuro inmediato e poida supoñer un dano grave para a saúde dos
traballadores”.
Para que se considere que existe un risco grave e inminente, téñense que cumprir dous
requisitos:
1.º Que sexa probable racionalmente que se materialice nun futuro inmediato.
2.º Que de producirse a exposición, as consecuencias fosen de dano grave para a saúde
dos traballadores, aínda cando estes non se manifesten de forma inmediata.
Os danos derivados do traballo son enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con
motivo ou ocasión do traballo que se realiza.
Os riscos laborais e os danos derivados do traballo poden ser provocados polos factores
de risco que interveñen nas condicións de traballo como son:
• as condicións de seguridade,
• o medio ambiente físico de traballo,
• os contaminantes químicos e biolóxicos,
• a carga de traballo
• e a organización de traballo.
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Entendemos por factor de risco aquela condición de traballo que pode provocar un risco
para a seguridade e saúde dos traballadores.
Os factores de risco serán os elementos que hai que analizar para controlar que as
condicións de traballo sexan as adecuadas para manter a saúde dos traballadores, entendida esta como o concepto exposto pola OMS.
É importante coñecer, tamén, outras definicións básicas contidas na Lei de prevención de
riscos laborais para a actividade diaria do delegado de prevención:
• Equipo de traballo: “Calquera máquina, aparello, instrumento ou instalación utilizada
no traballo”.
• Procesos, actividades, operacións, equipos ou produtos “potencialmente perigosos”:
Aqueles que, en ausencia de medidas preventivas específicas, orixinen riscos para a
saúde dos traballadores que os desenvolven ou utilizan.
• Equipo de protección individual: Calquera equipo destinado a ser levado ou suxeitado
polo traballador para que lle protexa dun ou varios riscos que poidan ameazar a súa
seguridade ou saúde no traballo, así como calquera complemento ou accesorio destinado a tal fin.
• Condición de traballo: Calquera característica deste que poida ter unha influencia
significativa na xeración de riscos para a seguridade e a saúde do traballador”.
Quedando especificamente incluídas nesta definición as seguintes características:
- As características xerais dos locais, instalacións, equipos, produtos e demais útiles
existentes no centro de traballo.
- A natureza dos axentes físicos, químicos e biolóxicos presentes no ambiente de
traballo e as súas correspondentes intensidades, concentracións ou niveis de
presenza.
- Os procedementos para a utilización dos axentes citados anteriormente que inflúan
na xeración dos riscos mencionados.
- Todas aqueloutras características de traballo, incluídas as relativas á súa organización
e ordenación, que inflúan na magnitude dos riscos a que estea exposto o traballador.
• Perigo: Fonte ou situación con capacidade de dano en termo de lesións, danos á
propiedade, danos ao medio ambiente ou a unha combinación de ambos.
• Incidente: Calquera suceso non esperado nin desexado que non dando lugar a perdas
da saúde ou lesións ás persoas, poida ocasionar danos á propiedade, equipos, produtos
ou ao medio ambiente, perdas da produción ou aumento das responsabilidades legais.
Lembrar…
Un risco grave e inminente é “aquel que resulte probable racionalmente que se
materialice nun futuro inmediato e poida supoñer un dano grave para a saúde dos
traballadores”.
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3.4. Lexislación básica en PRL
Existe unha ampla lexislación e xurisdición que regulan os diferentes aspectos no ámbito
da prevención de riscos laborais. Neste apartado imos sinalar a normativa básica respecto
diso, que é a ferramenta diaria para o delegado de prevención.
• Lei 31/1995, de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais
• R.D. 39/1997, de 17 de xaneiro, que aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención.
• Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de
riscos laborais.
• R.D. 604/2006, de 19 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, de 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, e o Real
Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas
de seguridade e saúde nas obras de construción.
• Texto Refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS), aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto.
• R.D. 337/2010, de 19 de marzo, polo que se modifican o R.D. 39/1997, de 17 de xaneiro,
do regulamento de servizos de prevención, R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que
desenvolve a lei 32/2006, de 18 de outubro, de subcontratación no sector da construción e o R.D. 1627/1997, de 24 de Outubro.
• Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral
das persoas traballadoras.
• RD. 67/2010, de 29 de xaneiro, de adaptación de lexislación de prevención de riscos
laborais á Administración Xeral do Estado.
• Real Decreto 843/2011, de 17 de xuño, polo que se establecen os criterios básicos sobre
a organización de recursos para desenvolver a actividade sanitaria dos servizos de
prevención.
3.5. Principios xerais da acción preventiva
A política da empresa en materia de Prevención de Riscos Laborais, ademais de reflectir o
seu compromiso cos traballadores, establece os obxectivos xerais e as directrices que se
pretenden alcanzar coa colaboración de todos os empregados. O empresario aplicará as
medidas que integran o deber xeral de prevención con arranxo aos seguintes principios
xerais da acción preventiva (Art. 15 da LPRL):
a) Evitar os riscos.
b) Avaliar os riscos que non se poidan evitar.
c) Combater os riscos na súa orixe.
d) Adaptar o traballo á persoa, así como á elección dos equipos e os métodos de traballo
e de produción, con miras a atenuar o traballo monótono e repetitivo e a reducir os
efectos do mesmo na saúde.

14

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

e) Ter en conta a evolución da técnica.
f) Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún perigo.
g) Planificar a prevención, integrando a técnica, a organización do traballo, as condicións
de traballo, as relacións sociais e a influencia dos factores ambientais no traballo.
h) Adoptar medidas que antepoñan a protección colectiva á individual.
e) Dar as debidas instrucións aos traballadores.
Dentro da política da empresa nesta materia, o empresario:
• Terá en conta as capacidades profesionais dos traballadores en materia de seguridade e
saúde no momento de encomendarlles as tarefas;
• Adoptará as medidas necesarias a fin de garantir que só os traballadores que reciban
información suficiente e adecuada poidan acceder ás zonas de risco grave e específico,
• Deberá prever as distraccións ou imprudencias non temerarias que puidese cometer o
traballador tendo en conta os riscos adicionais aos que se vexa exposto.
• Poderá concertar operacións de seguro que teñan como fin garantir como ámbito de
cobertura a previsión de riscos derivados do traballo, respecto dos seus traballadores.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave por:
? Art. 13.1.3. LISOS:
Non paralizar nin suspender de forma inmediata a requirimento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social. Non observar as normas específicas en materia de
protección da seguridade e a saúde das traballadoras durante os períodos de embarazo e xactancia.
3.6. Accidentes laborais
O accidente laboral é toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou a
consecuencia do traballo que execute por conta allea. Presumirase, salvo proba en contra,
que son constitutivas de accidentes de traballo as lesións sufridas durante o tempo e no
lugar de traballo.
Para que se considere que é accidente laboral é necesario que se cumpran as seguintes
características:
1.º Lesión corporal, que pode ser física ou psíquica.
2.º Que o traballador sexa por conta allea ou estea dado de alta na continxencia de
accidente de traballo como autónomo por conta propia.
3.º Tamén se estende o concepto aos traballadores socios de sociedades mercantís.
4.º Que o accidente sexa con ocasión ou a consecuencia do traballo.
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A partir de 2005, a definición de accidente laboral tamén inclúe aos traballadores autónomos que previamente así o soliciten á Seguridade Social e abonen as cotas sociais
correspondentes.
Considéranse así mesmo accidentes laborais:
• Os accidentes que ocorren ao ir ou volver do traballo. Son denominados accidentes in
itinere. O traxecto debe ser o habitual entre o lugar de residencia e o lugar de traballo, e
non ser alterado por motivos de interese persoal e /ou por motivos alleos ás necesidades derivadas do traballo. Legalmente non existe limitación horaria.
Hai tres elementos que se requiren nun accidente in itinere:
1.º Que ocorra no camiño de ida ou volta.
2.º Que non se produzan interrupcións entre o traballo e o accidente.
3.º Que se empregue o itinerario habitual.
• Os que desempeñe o traballador con ocasión ou como consecuencia do desempeño de
cargos electivos de carácter sindical ou de goberno das entidades xestoras, así como os
ocorridos ao ir ou ao volver do lugar no que se exerciten as funcións propias dos
devanditos cargos.
• O accidente en misión entendéndose por tal o sufrido polo traballador no traxecto que
teña que realizar para o cumprimento da misión, así como o acaecido no desempeño da
mesma dentro da xornada laboral
• Os ocorridos con ocasión ou a consecuencia das tarefas que, aínda sendo distintas ás da
súa categoría profesional, executa o traballador en cumprimento das ordes do empresario ou espontaneamente en interese do bo funcionamento da empresa.
• Os acaecidos en actos de salvamento e noutros de natureza análoga, cando uns e
outros teñan conexión co traballo.
• As enfermidades que contraia o traballador con motivo da realización do seu traballo, a
condición de que se probe que a enfermidade tivo por causa exclusiva a realización do
mesmo e non estea catalogada como enfermidade profesional.
• As enfermidades ou defectos padecidos con anterioridade polo traballador que se
agraven como consecuencia da lesión constitutiva do accidente.
• Os infartos de miocardio , tromboses, hemorraxias cerebrais ou similares cando se
producen a causa ou consecuencia do traballo.
Non se considerará accidente de traballo:
• A Imprudencia temeraria, aínda que si a imprudencia profesional.
• O accidente que se produce no posto de traballo cando o accidentado está cometendo
un delito doloso.
• Os infartos de miocardio, tromboses, hemorraxias cerebrais ou similares si non son
produto do traballo.
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Lembrar…
O accidente laboral é toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou a
consecuencia do traballo que execute por conta allea.

Os accidentes clasifícanse en:
a) Leves: Provocan unha incapacidade laboral curta e a vítima non é hospitalizada.
b) Graves: Son os que provocan unha incapacidade laboral prolongada ou permanente e
nos que a vítima é hospitalizada.
c) Mortais: Provocan a morte do traballador.
Os factores que interveñen nos accidentes clasifícanse en:
o Natureza da lesión: É a clase de lesión física sufrida.
o Parte do corpo: Refírese á parte do corpo da persoa lesionada, que foi afectada pola
lesión.
o Orixe da lesión: Expresa o obxecto, a exposición, a sustancia ou o movemento do corpo
que directamente produciu a lesión.
o Clase de accidente: É o feito que directamente provocou a lesión.
o Condición perigosa: É a condición física ou circunstancial que permitiu ou ocasionou o
accidente.
o Axente do accidente: Fai referencia ao obxecto, a sustancia ou a parte das instalacións
onde existiu a condición perigosa.
o Parte do axente: É a parte específica do axente do accidente que foi perigosa.
o Acto inseguro: É a violación dun procedemento de seguridade comunmente aceptado,
que directamente permitiu ou ocasionou o accidente.
o Incidente: É todo proceso anormal, non querido nin desexado, que se presenta en
forma brusca, inesperada e imprevista e que interrompe a actividade normal do
traballo.
o Avaria: Defínese como todo incidente sen potencialidade lesiva para as persoas, que
acaece no curso do traballo.
o Consecuencias do accidente: Ás consecuencias do accidente chamámolas perdas,
porque son o resultado negativo do accidente e poden ser de dúas clases:
• Dano: Consecuencia material negativa derivada dun accidente: por exemplo, perdas
de tempo, destrución de ferramentas, dano aos produtos semielaborados, etc...
• Lesión: Consecuencia negativa persoal derivada dun accidente; as lesións sufridas por
un traballador poden ser: funcionais, psíquicas, orgánicas e ata a morte.

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

17

CONSECUENCIAS DUN ACCIDENTE DE TRABALLO
Sen Perdas
aparentes

Incidentes.

Moi numerosos, son indicadores claros de
fallos e en realidade producen perdas
indirectas.

Só con danos a
bens.

Accidentes.

En ascenso cualitativo con relación a tipos
de tecnoloxías.

Con presenza
de danos e
lesións.

Accidente
estándar.

Nas etapas de expansión industrial son os
máis numerosos e reflicten o típico
accidente de traballo.

Só con
lesións

Accidentes
infrecuentes.

As lesións acostuman a comportar perdas
de tempo e enerxía.

3.7. Enfermidades profesionais
O concepto legal actualmente vixente de enfermidade profesional recóllese no artigo 116
da Lei Xeral da Seguridade Social que dispón:
“Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo
executado por conta allea nas actividades que se especifican no cadro que se aproba polas
disposicións de aplicación e desenvolvemento desta Lei, e que estea provocada pola
acción dos elementos ou sustancias que en devandito cadro indíquense para cada enfermidade”.
Debemos saber sobre as enfermidades profesionais que:
• Non se produce a enfermidade con ocasión do traballo senón, soamente a consecuencia
do mesmo.
• Non é enfermidade profesional a que non aparece incluída no cadro oficial do RD.
1299/2006 de 10 de novembro, polo que se aproba o cadro de enfermidades profesionais na Seguridade Social e establécense criterios para o seu notificación e rexistro, e
tampouco a que non é producida nalgunha das actividades e polos elementos definidos
ou enumerados na mesma.
• O “Parte de Enfermidade Profesional” deberá ser comunicado por vía electrónica coa
axuda do sistema informático CEPROSS, dende o 1 de xaneiro de 2007 e para todas
aquelas enfermidades profesionais con diagnóstico ou en período de observación dende
a citada data.
• As Entidades Xestoras e Colaboradoras da Seguridade Social serán as encargadas de
transmitir o Parte de Enfermidade Profesional, posto que neste caso son suxeitos
obrigados.
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• As Empresas Colaboradoras deben transmitir no prazo de tres días hábiles á entidade
Xestora ou Colaboradora que corresponda, o diagnóstico das enfermidades profesionais
dos seus traballadores.
• Na Orde TAS/1/2007 de 2 de xaneiro, establécense novos criterios de notificación e
rexistro das enfermidades profesionais.
• As enfermidades profesionais clasifícanse en 6 grupos segundo o axente, sub-axente, e
actividade:
o Grupo 1: Enfermidades profesionais causadas por axentes químicos.
o Grupo 2: Enfermidades profesionais causadas por axentes físicos.
o Grupo 3: Enfermidades profesionais causadas por axentes biolóxicos.
o Grupo 4: Enfermidades profesionais causadas por inhalación de substancias e axentes
non comprendidas noutros apartados.
o Grupo 6: Enfermidades profesionais causadas por axentes canceríxenos.
o Grupo 5: Enfermidades profesionais da pel causadas por substancias e axentes non
comprendidos nalgún dos outros apartados.
O ambiente de traballo e as súas características poden contribuír, sumados a outros factores
de risco, á aparición de enfermidades de etioloxía múltiple (trastornos do sistema locomotor, enfermidades respiratorias crónicas non específicas, alteracións gástricas, etc.). Aos
trastornos deste tipo denomínanselles enfermidades relacionadas co traballo pola O.M.S.

Lembrar…
A Enfermidade profesional é a contraída a consecuencia do traballo executado por
conta allea, nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe, e que estea
provocada pola acción dos elementos ou substancias que en devandito cadro
indíquense para toda enfermidade profesional.
As enfermidades profesionais deben investigarse de acordo ao que nos sinala o art.
16.3 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

No art. 16.3. LPRL obrígase ao empresario a investigar os feitos que produzan un dano
para a saúde dos traballadores ou cando, con ocasión da vixilancia da saúde prevista no
art. 22 LPRL, aparezan indicios de que as medidas de prevención resultan insuficientes, a
fin de detectar as causas destes feitos.
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Procedemento de declaración de enfermidade profesional
Cando un traballador sufra un problema de saúde e pense que está relacionado co
traballo, pode acudir directamente á Mutua para que se declare, no seu caso, a
Enfermidade Profesional correspondente.
Para a declaración, a Mutua pedirá ao empresario os datos básicos do traballador
para cumprimentar o parte. Este paso, en ningún caso, paralizará o procedemento
de declaración.
Si a Mutua non considera que se trate dunha enfermidade profesional, existe
tamén a posibilidade de que o traballador acuda ao seu médico de familia quen
valorará si pode tratarse dunha enfermidade profesional. Si así o considera, o
médico de familia comunica a sospeita de enfermidade profesional e emitirá o
parte de baixa, si o estado de saúde do traballador lle incapacita para o seu traballo, dará traslado á Inspección Médica.
Unha vez emitido o mencionado diagnóstico de sospeita, a autoridade sanitaria da
CC.AA. trasladará á Mutua encargada da cobertura dita sospeita, para que emita,
no seu caso, o parte correspondente.
En todo caso, é o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), como entidade
xestora, quen en caso de discrepancia coa Mutua quen pode emitir resolución de
determinación de continxencia, condenando, no seu caso, á Mutua a facerse cargo
do proceso.
O traballador sempre ten a posibilidade de acceder directamente ao INSS para
solicitar que se pronuncie sobre a determinación do carácter profesional da
enfermidade.
Fonte: http://www.enfermedadprofesional.es/Procedimiento-de-declaracion/4

O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.3 LISOS:
Non dar conta en tempo e forma á autoridade laboral, conforme ás disposicións
vixentes, dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades profesionais
declaradas cando teñan a cualificación de graves, moi graves ou mortais, ou non
levar a cabo unha investigación en caso de producirse danos á saúde dos traballadores ou de ter indicios de que as medidas preventivas son insuficientes.
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3.8. Incapacidade temporal
A prestación económica por incapacidade temporal trata de cubrir a falta de ingresos que
se produce cando o traballador, debido a unha enfermidade ou accidente, está imposibilitado temporalmente para traballar e precisa asistencia sanitaria da Seguridade Social.
Esta prestación económica está incluída dentro da acción protectora do Réxime Xeral e
dos réximes especiais da Seguridade Social.
• Situacións protexidas
Teñen a consideración de situacións protexidas, entre outras:
o As debidas a enfermidade, común ou profesional, e a accidente, sexa ou non de
traballo, mentres o traballador estea impedido para o traballo e reciba asistencia
sanitaria da Seguridade Social.
o Os períodos de observación por enfermidade profesional, nos que se prescriba a baixa
no traballo durante os mesmos.
• Beneficiarios / Requisitos
As persoas integradas no Réxime Xeral que reúnan un dos requisitos recolleitos na Lei
Xeral de Seguridade Social serán beneficiarios de dita prestación económica. Entre
outras:
o Estar dado de alta na Seguridade Social ou en situación asimilada
o Ter cuberto un período de 180 días nos 5 anos anteriores á enfermidade ou accidente,
si a orixe é unha enfermidade común. No caso de ser debido a accidente ou a enfermidade profesional, non se require período previo de cotización.

Sabías que…
Considérase situación de alta especial a folga legal ou pechadura patronal.

• Base reguladora
A norma xeral é o resultado de dividir o importe da base de cotización do traballador no
mes anterior ao da data de iniciación da IT polo divisor de 30, si o traballador ten salario
mensual.
Si o suposto é de AT e/ou EP, dita base varía ao ter en conta a cotización por horas
extraordinarias.
• Porcentaxe
En caso de enfermidade común e accidente non laboral:
o 60% da base reguladora dende o día 4 ata o 20 inclusive.
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o 75% da base reguladora dende o día 21 en diante.
En caso de accidente de traballo e enfermidade profesional:
o 75% da base reguladora dende o día en que se produza o nacemento do dereito.
En ocasións, a empresa ou a administración para a que se traballe, completan ata o 100
% nos casos que a Incapacidade Temporal (IT) derive de Accidente de Traballo (AT) ou
Enfermidade Profesional (EP); mantendo as medidas de mellora correspondente ou
complemento salarial por enfermidade.
PRESTACIÓNS ECONÓMICAS POR IT
DÍAS DE BAIXA LABORAL

IMPORTE DA PRESTACIÓN

RESPONSABLE DA
PRESTACIÓN

1º Ao 3º DIA

NON HAI

TRABALLADOR

4º Ao 20º DIA

60 % DA BASE REGULADORA

EMPRESA

21º DÍA EN DIANTE ATA O
FINAL DA PRESTACIÓN

75% DA BASE REGULADORA

MUTUALIDAD

Atención: as contías destas prestacións poden verse melloradas mediante a negociación
colectiva

Nacemento do dereito
O nacemento do dereito é dende o cuarto día da data de baixa no traballo si é por enfermidade común ou accidente non laboral e dende o día seguinte ao da baixa si é por AT ou EP.
O subsidio abonarase mentres o beneficiario atópese en situación de incapacidade
temporal e terá unha duración de 12 meses, prorrogado por outros 6 meses cando se
presuma que, durante eles, o traballador poida ser dado de alta médica por curación.
En caso de períodos de observación por enfermidade profesional, 6 meses prorrogables
por outros 6 cando se estime necesario para o estudo e diagnóstico da enfermidade. A
efectos do período máximo de duración e da súa posible prórroga, computaranse os de
recaída e de observación.
• Recaídas
Considérase recaída cando entre dous procesos de Incapacidade Temporal non transcorreu un período de actividade laboral superior a 180 días e se trata da mesma enfermidade ou patoloxía.
Si se trata dunha enfermidade distinta ou si transcorreu un período de actividade laboral
superior a 180 días, considérase un novo proceso de IT.
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3.8.1. Incapacidade temporal nos empregados públicos
En canto ás condicións da prestación de incapacidade temporal dos empregados públicos,
trala aprobación do Real Decreto Lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a
estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, realizáronse unha serie de
modificacións que resumimos a continuación.
Segundo a Disp. Trans. 15ª, as previsións contidas no artigo 9 do R.D. Lei 20/2012, relativas ás prestacións económicas na situación de incapacidade temporal do persoal ao
servizo das Administracións Públicas acolleito ao Réxime Xeral da Seguridade Social serán
desenvolvidas por cada Administración Pública no prazo de 3 meses dende a publicación
do Real Decreto-Lei 20/2012, prazo a partir do cal terá efectos en todo caso.
Ademais, desaparece a Disposición Adicional 6ª da Lei 26/2009 que ampliaba aos funcionarios do Réxime Xeral da Seguridade Social o mantemento de condicións durante os 3
primeiros meses de prestación de IT. Derrógase o pto. 1 do art. 21 Real Decreto lexislativo
4/2000, co que os funcionarios mutualistas pasan a rexerse polo art.9 do Real Decreto lei
20/2012.
ATA A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO - LEI 20/2012
Funcionarios Réx. Xeral. SS.
Funcionarios Mutualistas
NORMATIVA
Tres primeiros meses, o total das Tres primeiros meses, o total das Art. 21 R.D. Lexislativo 4/2000, de
retribucións básicas e o total das retribucións básicas e o total das 23 de xuño, Lei sobre Seguridade
complementarias, en xeral.
complementarias, en xeral.
Social dos Funcionarios Civís do
Estado.
Na súa aplicación aos de Reg. SS.
Disp. adic. 6ª Lei 26/2009, de
Orzamentos Xerais do Estado.
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O complemento retributivo a
percibir equivalerá dende o
primeiro día ao 100 % das
retribucións que viñesen
correspondendo ao devandito
persoal no mes anterior ao de
causarse a incapacidade.

Poderase recoñecer un
complemento retributivo ata
alcanzar como máximo o 50 %
das retribucións que se veñan
percibindo no mes anterior ao
de causarse a incapacidade.

O complemento que se poida
sumar á prestación económica
recoñecida pola Seguridade
Social deberá ser tal que, en
ningún caso, sumadas ambas
cantidades, se supere o 75 %
das retribucións que viñesen
correspondendo ao devandito
persoal no mes anterior ao de
causarse a incapacidade

Do 1 ao 3

Do 4 ao 20

(ambos
inclusive)
Días
naturais

Días
naturais

Enfermidade por continxencias
profesionais

Enfermidade por continxencias
comúns

Funcionarios do Réxime Xeral da Seguridade Social

Percibirán o 75 % das
retribucións tanto básicas como
complementarias, como da
prestación de fillo a cargo, no
seu caso.

Percibirán o 50 % das
retribucións tanto básicas como
complementarias, como da
prestación de fillo a cargo, no
seu caso, tomando como
referencia aquelas que
percibían no mes inmediato
anterior ao de causarse a
situación de incapacidade
temporal.

Enfermidade por continxencias
comúns

Dende o primeiro día, ata
alcanzar como máximo
100 %das retribucións que
viñesen correspondendo
ao devandito persoal no
mes anterior ao de
causarse a incapacidade.

Enfermidade por
continxencias
profesionais

Funcionarios Mutualistas

Cada Administración Pública, no ámbito das súas respectivas competencias, poderá complementar as prestacións que perciba o persoal funcionario
incluído no Réxime Xeral da Seguridade Social e o persoal laboral ao seu servizo nas situacións de incapacidade temporal, de acordo cos seguintes
límites:

DENDE A PUBLICACIÓN DO REAL DECRETO-LEI 20/2012

Art.9.2 Real
Decreto Lei
20/2012, de 13
de Xullo

NORMATIVA
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A partir do día vixésimo
primeiro e ata o nonaxésimo,
ambos inclusive, poderán
recoñecerse a totalidade das
retribucións básicas, da
prestación por fillo a cargo, no
seu caso, e das retribucións
complementarias.

Circunstancias excepcionais

Percibirán a totalidade das
retribucións básicas, da
prestación por fillo a cargo, no
seu caso, e das retribucións
complementarias

Funcionarios Mutualistas

Considerásense circunstancias especiais, nas que se manterá a mesma retribución que o mes anterior á incapacidade temporal:
· Intervención cirúrxica e hospitalización.
· Tratamentos de radioterapia ou quimioterapia.
· Estado de xestación, aínda cando non dean lugar a unha situación de risco durante o embarazo ou de risco durante a lactación.
Estas circunstancias deberán ser acreditadas mediante xustificantes médicos oportunos no prazo de 20 días dende que se produciu a
hospitalización, intervención ou tratamento, sen prexuízo da posibilidade de presentar nova documentación nun momento posterior.

(ambos
inclusive)
Días
naturais

Do 21 ao
90

Funcionarios do Réxime Xeral da Seguridade Social

Art. 9 e
Disposición
Adicional
decimo oitava
do Real Decreto
Lei 20/2012, de
13 de Xullo

Art.21 Real
Decreto
Lexislativo
4/2000, de 23
xuño

3.9. Institucións e organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais
A Lei de Prevención de Riscos Laborais define dous eixes da política de prevención a desenvolver polos poderes públicos: a coordinación administrativa e a participación de empresarios e traballadores. Así, falase de promover a colaboración entre as Administracións, tanto
nun sentido «vertical» (nivel local, autonómico e estatal) como «horizontal», especialmente
entre as Administracións laborais, sanitarias e educativas. Igualmente preténdese
promover a participación dos axentes sociais tanto mediante a creación de órganos institucionais de participación como mediante incentivos para proxectos específicos.
? ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO:
Os distintos departamentos da Administración Xeral do Estado con competencias nesta
materia atópanse representados na Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no
Traballo.
A CNSST é o órgano colexiado asesor das Administracións públicas na formulación das
políticas de prevención e órgano de participación institucional en materia de seguridade e
saúde no traballo (Art. 13 LPRL). Será o I.N.S.H.T. o que exercerá a Secretaría Xeral.
A CNSST, está integrada por representantes da Administración Xeral do Estado, das
Administracións das Comunidades Autónomas e das cidades de Ceuta e Melilla e por
representantes das organizacións empresariais e sindicais máis representativas, constituíndo así, os catro grupos de representación da mesma. A participación dentro da CNSST
só é posible mediante a designación dalgún destes catro grupos.
A Inspección de Traballo e Seguridade Social (I.T.S.S.) é un servizo público ao que corresponde exercer a función da vixilancia e control da normativa sobre prevención de riscos
laborais, o cumprimento das normas de orde social e esixir as responsabilidades correspondentes en caso de infracción ou incumprimento. (Art. 9 LPRL)
Ademais da función de policía social, a Inspección está chamada a desenvolver, na súa
calidade de operador xurídico no área socio laboral, funcións de información, asesoramento e advertencia con vistas a facilitar aos axentes sociais o cumprimento dos respectivos deberes e obrigas, entre outras. Finalmente, a Inspección de Traballo atende as
consultas, queixas, reclamacións ou denuncias que verbalmente ou por escrito presenten
os cidadáns.
A Inspección de Traballo e Seguridade Social, xa que logo, é competente para exercer a
vixilancia e o control do cumprimento da normativa no ámbito das Administracións
Públicas. A Administración, con todo, non poderá ser condenada ao pago de multas polas
súas infraccións senón que se lle impoñerá obrigatoriamente a realización das medidas
correctoras dos correspondentes incumprimentos. O procedemento empeza por a
denuncia dos delegados de prevención ou a iniciativa da Inspección e, aínda que é longo e
complexo, é unha nova oportunidade para abordar a mellora das condicións de traballo.
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O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (I.N.S.H.T.), no marco das súas
función, garante a coordinación e a transmisión da información sobre Seguridade, Hixiene
e Saúde no traballo a todos os interesados. (Art. 8 LPRL)
É o órgano científico técnico especializado da Administración Xeral do Estado que ten
como misión a análise e estudo das condicións de seguridade e saúde no traballo, así
como a promoción e apoio á mellora das mesmas.
A Lei de Prevención de Riscos Laborais tamén dispón que actúe como centro de referencia
nacional para facilitar a información a escala nacional, así como en relación coas Institucións da Unión Europea e, en particular, respecto de a Axencia Europea e a súa rede.
O INSHT ten a súa sé central en Madrid, onde están situados os seus Servizos Centrais.
Dispón de catro "Centros Nacionais" situados en Barcelona, Madrid, Sevilla e Vizcaya.
Tamén mantén dous gabinetes provinciais en Ceuta e Melilla.
? COMUNIDADES AUTÓNOMAS
As Comunidades Autónomas desenvolven dentro do seu ámbito de competencia, funcións
de Autoridade Sanitaria, promoción da prevención, asesoramento técnico, vixilancia e
control do cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais. Atópanse representadas na Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo.
Os organismos autonómicos de prevención máis destacados son:
• Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
• Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales
• Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA)
• Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST)
• Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)
• Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL)
• Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT)
• Junta de las Comunidades de Castilla-La Macha. Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral
• Generalitat de Catalunya. Salut i Seguretat en el Treball
• Gobierno de Canarias. Instituto Canario de Seguridad Laboral
• Gobierno de las Islas Baleares- Salud Laboral
? ORGANIZACIÓNS EMPRESARIAIS
As Organizacións Empresariais como órganos asociativos das empresas, prestan asesoramento aos seus afiliados, a fin de facilitarlles o cumprimento das responsabilidades
empresariais en materia de prevención de riscos laborais.
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? ORGANIZACIÓNS SINDICAIS
As Organizacións Sindicais levan a cabo as negociacións necesarias para conseguir unha
maior protección da saúde no traballo así como para conseguir unha mellora continua das
condicións de traballo; máis especificamente ofrecen actividades informativo/formativas
aos seus afiliados, membros dos órganos de representación nas empresas, a fin de
facilitarlles a súa función de negociación.
? OUTRAS ORGANIZACIÓNS
Entidades cuxo ámbito de actividade está relacionado coa Seguridade e Saúde no Traballo.
Asociacións que aglutinan a profesionais con intereses na prevención; é o caso de asociacións de médicos e enfermeiros do traballo, de técnicos de prevención ou de industriais.
Para rematar, as Universidades españolas posúen sitios web nos que difunden os seus
traballos, do mesmo xeito que outras entidades ou fundacións ligadas ao mundo da
prevención.
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PREGUNTAS FRECUENTES COMO DELEGADOS DE PREVENCIÓN
?

?

?

?

?

?

Cando ten o traballador que comunicar un accidente laboral á empresa?
Recoméndase ao traballador que comunique o accidente laboral dentro das 24
primeiras horas nas que suceda.
Como notifica a empresa os accidentes de traballo?
Os accidentes de traballo notifícanse a través do parte normalizado do Sistema
Delt@, publicado na Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembro do Sistema de
Declaración Electrónica de Accidentes de Traballo (Delt@).
En que prazos se debe comunicar os partes de notificación a través do Sistema
Delt@?
O empresario para o parte de accidente ten 5 días hábiles contados dende a
data en que se produciu o accidente ou da baixa médica.
O empresario para a relación de accidentes sen baixa, realizarase mensualmente nos primeiros 5 días hábiles de cada mes.
A entidade xestora ou colaboradora debe notificar a relación de altas ou
falecementos de accidentes mensualmente antes do día 10 do mes seguinte.
O empresario terá para a comunicación urxente 24 horas en caso de accidente
grave, moi grave, mortal ou múltiple (máis de 4 persoas), excepto os in itinere
nos supostos referidos no artigo 6º da Orde 16 de decembro de 1987.
Si o traballador sofre un accidente de tráfico ao trasladarse dun centro de
traballo a outro da mesma empresa, e dentro do horario de traballo consideraríase accidente laboral?
Si, consideraríase accidente en misión.
Como se determina que a enfermidade que sofre un traballador pode ser
profesional?
O traballador deberá comunicalo ao SPRL, e aportar un informe do especialista
médico onde se describa a patoloxía. O Médico do Traballo comprobará na
avaliación de riscos si existe algún risco que a puido provocar (axente químico,
posturas forzadas, movementos repetitivos, etc.). Ademais deberase de
confirmar si se cumpre cos requisitos do Real Decreto 1299/2006, de 10 de
novembro, de Enfermidades Profesionais:
•Axente causante
•Profesión
•Enfermidade incluída no cadro de enfermidades profesionais.
Si o traballador tras acabar o seu período de IT por accidente laboral, volve
sufrir molestias e necesita solicitar a baixa laboral, a baixa sería por accidente
laboral?
Tramitaríase a baixa laboral como recaída do accidente que sufra, deberá
comunicalo á mutualidade e ao SPRL.
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4. OBRIGAS E DEREITOS
Na Constitución Española comezan a base do conxunto de dereitos e obrigas tanto de
traballadores como de empresarios en materia de prevención de riscos laborais.
O dereito á vida e á integridade física que o artigo 15 da Constitución Española recoñece
con carácter xeral a todos os cidadáns conta cunha protección especial no ámbito laboral.
Este dereito enlaza co artigo 4.2 d) do Estatuto dos Traballadores no que se indica que na
relación de traballo os traballadores teñen o dereito a súa integridade física e a unha
adecuada política de seguridade e hixiene. Doutra banda, o reverso configúrase polo art.
5.b do E.T. ao configurar como deber básico dos traballadores o de “Observar as medidas
de seguridade e hixiene que se adopten”. Finalmente o artigo 18 do E.T. reitera que o
traballador, na prestación dos seus servizos terá dereito a unha protección eficaz en
materia de seguridade e hixiene.
Ademais no seu artigo 40.2., a Constitución Española dispón que os poderes públicos
velen pola seguridade e hixiene no traballo.
4.1. Obrigas do empresario
As obrigas do empresario establécense ao longo de toda a lei de prevención de riscos
laborais, pero concretamente detállanse no Art. 14 LPRL.
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4.1.1. Deber de protección
O deber xeral de protección derívase do poder de dirección que ostenta o empresario.
Levado ao ámbito da relación laboral é un deber contractual que se corresponde co
dereito do traballador a conservar a saúde.
O empresario, como consecuencia da celebración de contratos de traballo, é titular do
deber de protección, este deber é un deber integral, pois o empresario está obrigado a
garantir a seguridade e saúde dos traballadores en todos os aspectos relacionados co
traballo, adoptando as medidas necesarias para a protección daqueles bens xurídicos (art.
14.2 LPRL). Trátase ademais dun deber irrenunciable e intransferible, concretamente as
medidas que integran o deber de protección han de rexerse conforme aos principios da
acción preventiva do art. 15 LPRL.
Podemos deducir que o deber do empresario é “previr os riscos e non reparar os danos”.
4.1.2. Plan de Prevención, avaliación de Riscos e planificación preventiva
O empresario deberá integrar a prevención de riscos laborais no sistema xeral de xestión
da empresa, tanto no conxunto das súas actividades como en todos os niveis xerárquicos
desta, a través da implantación e aplicación dun plan de prevención de riscos laborais
segundo o a rtículo16 da LPRL.
Este plan deberá incluír a estrutura organizativa, as responsabilidades, as funcións, as
prácticas, os procedementos, os procesos e os recursos necesarios para realizar a acción
de prevención de riscos na empresa.
Os instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do plan de prevención de riscos, que
poderán ser levados a cabo por fases de forma programada, son a avaliación de riscos
laborais e a planificación da actividade preventiva.
Como xa coñecemos segundo o art. 3 Regulamento dos Servizos de Prevención, a avaliación de riscos, é “o proceso dirixido a estimar a magnitude daqueles riscos que non
poidan evitarse obtendo a información necesaria para que o empresario estea en condicións de tomar unha decisión apropiada sobre a necesidade de adoptar medidas preventivas e, en tal caso, sobre o tipo de medidas que deben adoptarse”.
O empresario deberá realizar unha avaliación inicial dos riscos para a seguridade e saúde
dos traballadores, tendo en conta, con carácter xeral:
- a natureza da actividade,
- as características dos postos de traballo existentes,
- características dos traballadores que deban desempeñalos,
- aquelas actuacións que deban desenvolverse de conformidade co disposto na
normativa sobre protección de riscos específicos e actividades de especial perigo.
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Igualmente deberá facerse unha avaliación con ocasión da elección dos equipos de
traballo, das sustancias ou preparados químicos e do acondicionamento dos lugares de
traballo.
A avaliación será actualizada cando cambien as condicións de traballo e, en todo caso,
someterase a consideración e revisarase, si fose necesario, con ocasión dos danos para a
saúde que se produciron.
Cando o resultado da avaliación o fixese necesario, o empresario realizará controis
periódicos das condicións de traballo e da actividade dos traballadores na prestación dos
seus servizos, para detectar situacións potencialmente perigosas.
O empresario realizará aquelas actividades preventivas necesarias para eliminar ou
reducir e controlar os riscos resultantes da avaliación. Estas actividades serán obxecto de
planificación, incluíndose o prazo para levalas a cabo, a designación de responsables e os
recursos humanos e materiais necesarios para a súa execución.
O empresario deberá asegurarse da efectiva execución das actividades preventivas
incluídas na planificación, efectuando para iso un seguimento continuo da mesma.
Se como consecuencia destes controis periódicos se detectase unha inadecuación aos fins
de protección requiridos, modificaranse as actividades de prevención.
Se se produciu un dano para a saúde dos traballadores ou se con ocasión da vixilancia da
saúde aparecen indicios de que as medidas de prevención resultan insuficientes, deberase
realizar unha avaliación posterior para aplicar novas medidas preventivas.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.1. LISOS:
• Incumprir a obriga de integrar a prevención de riscos laborais na empresa.
• Non levar a cabo as avaliacións de riscos e no seu caso, as súas actualizacións e
revisións, así como os controis periódicos das condicións de traballo.

4.1.3. Equipos de traballo e medios de protección (Articulo 17 LPRL )
O empresario adoptará as medidas necesarias co fin de que os equipos de traballo sexan
adecuados para o traballo que deba realizarse e convenientemente adaptados para ese
efecto, de forma que garantan a seguridade e a saúde dos traballadores ao utilizalos.
Cando a utilización dun equipo de traballo poida presentar un risco específico para a
seguridade e a saúde dos traballadores, o empresario adoptará as medidas necesarias co
fin de que:
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– A utilización do equipo de traballo quede reservada aos encargados da devandita
utilización.
– Os traballos de reparación, transformación, mantemento ou conservación sexan
realizados polos traballadores especificamente capacitados para iso.
Deberá proporcionar aos seus traballadores equipos de protección individual adecuados
para o desempeño das súas funcións e velar polo uso efectivo dos mesmos cando, pola
natureza dos traballos realizados, sexan necesarios.
Os equipos de protección individual deberán utilizarse cando os riscos non se poidan
evitar ou non poidan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva ou mediante medidas, métodos ou procedementos de organización do traballo.
4.1.4. Información, consulta e participación dos traballadores (Art. 18 LPRL)
Cumprindo co seu deber de protección, o empresario adoptará as medidas adecuadas
para que os traballadores reciban todas as informacións precisas sobre:
– Os riscos para a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo, tanto aqueles que
afecten á empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de traballo ou función.
– As medidas e actividades de protección e prevención aplicables aos riscos sinalados
no apartado anterior.
– As medidas previstas para os casos de urxencia.
No caso de que se conte con representantes dos traballadores, esta información facilitarase polo empresario aos traballadores a través de devanditos representantes, salvo a
información que deba proporcionarse ao traballador de forma directa e inmediata acerca
dos riscos do seu específico posto.
A Lei establece o dereito dos traballadores a participar nas decisións da empresa en
materia de prevención de riscos laborais. Esta participación apóiase en formas de consulta
á opinión dos traballadores para o que é imprescindible que estes estean en posesión das
informacións necesarias a partir das cales poderán formar os seus xuízos de xeito
adecuado.
4.1.5. Formación aos traballadores (Art. 19 LPRL)
Outro medio de cumprir co seu deber de protección do empresario, será a través da
formación. Deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e práctica,
suficiente e adecuada, en materia preventiva:
- no momento da súa contratación, calquera que sexa a modalidade ou duración desta,
- cando se produzan cambios nas funcións que desempeñe ou se introduzan novas
tecnoloxías ou cambios nos equipos de traballo.
A formación deberá:
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• Estar centrada especificamente no posto de traballo ou función de cada traballador,
adaptarse á evolución dos riscos e á aparición doutros novos e repetirse periodicamente, se fose necesario.
• Impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada de traballo ou, na súa falta,
noutras horas pero co desconto naquela do tempo investido na mesma.
• Ser gratuíta para o traballador. Poderase impartir pola empresa mediante medios
propios ou concertándoa con servizos alleos.
O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.8. LISOS:
• O incumprimento das obrigas en materia de formación e información suficiente e
adecuada aos traballadores acerca dos riscos do posto de traballo susceptibles de
provocar danos para a seguridade e saúde e sobre as medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción moi grave.

4.1.6. Medidas de urxencia (Art. 20 LPRL)
Existen determinadas obrigas de seguridade do empresario en previsión de posibles
situacións de urxencia e esíxeselle analizar as posibles situacións de urxencia tendo en
conta o tamaño e actividade da empresa así como a presenza de persoas alleas.
Como consecuencia deberá adoptar as medidas necesarias en materia de primeiros
auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores, designando para iso ao
persoal encargado de poñer en práctica estas medidas e comprobando periodicamente,
no seu caso, o seu correcto funcionamento.
O citado persoal deberá posuír a formación necesaria, ser suficiente en número e dispoñer
do material adecuado, en función das circunstancias antes sinaladas.
O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.10. LISOS:
• Non adoptar as medidas previstas no artigo 20 da LPRL en materia de primeiros
auxilios, loita contra incendios e evacuación dos traballadores.
4.1.7. Risco grave e inminente (Art.21 LPRL)
O empresario debe cumprir coas seguintes obrigas respecto ao risco grave e inminente:
• Informar canto antes a todos os traballadores afectados acerca da existencia do devandito risco e das medidas adoptadas ou que, no seu caso, deban adoptarse en materia de
protección.
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• Adoptar as medidas e dar as instrucións necesarias para que, en caso de perigo grave,
inminente e inevitable, os traballadores poidan interromper a súa actividade e, se fose
necesario, abandonar de inmediato o lugar de traballo. Neste suposto non poderá
esixirse aos traballadores que renoven a súa actividade mentres persista o perigo, salvo
excepción debidamente xustificada por razóns de seguridade e determinada regulamentariamente.
• Dispoñer o necesario para que o traballador que non puidese poñerse en contacto co
seu superior xerárquico, ante unha situación de perigo grave e inminente para a súa
seguridade, a doutros traballadores ou a de terceiros á empresa, estea en condicións,
tendo en conta os seus coñecementos e dos medios técnicos postos á súa disposición,
de adoptar as medidas necesarias para evitar as consecuencias do devandito perigo.

Risco grave e inminente - os representantes dos traballadores
• Cando en caso de risco grave e inminente o empresario non adopte ou non permita
a adopción das medidas necesarias para garantir a seguridade e a saúde dos
traballadores, os representantes legais destes poderán acordar, por maioría dos seus
membros, a paralización da actividade dos traballadores afectados polo devandito
risco. Tal acordo será comunicado de inmediato á empresa e á autoridade laboral, a
cal, no prazo de vinte e catro horas, anulará ou ratificará a paralización acordada.
• Este acordo poderá ser adoptado por decisión maioritaria dos Delegados de
Prevención cando non resulte posible reunir coa urxencia requirida ao órgano de
representación do persoal.
• Os traballadores ou os seus representantes non poderán sufrir prexuízo algún
derivado da adopción das medidas a que se refiren os apartados anteriores, a
menos que obrasen de mala fe ou tivesen cometido neglixencia grave.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave por:
? Art. 13.3. LISOS:
• Non paralizar nin suspender de forma inmediata, a requirimento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social, os traballos que se realicen sen observar a normativa
sobre prevención de riscos laborais e que, a xuízo da Inspección, impliquen a
existencia dun risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, ou continuar os traballos sen emendar previamente as causas que motivaron a
paralización.
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? Art. 13.6. LISOS:
• Superar os límites de exposición aos axentes nocivos que, conforme á normativa
sobre prevención de riscos laborais, orixinen riscos de danos para a saúde dos
traballadores sen adoptar as medidas preventivas adecuadas, cando se trate de
riscos graves e inminentes.
? Art. 13.9. LISOS:
• As accións ou omisións que impidan o exercicio do dereito dos traballadores a
paralizar a súa actividade nos casos de risco grave e inminente, nos termos
previstos no artigo 21 da LPRL.

4.1.8. Vixilancia da saúde (Art.22)
O empresario garantirá aos traballadores ao seu servizo a vixilancia periódica do seu
estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo.
A Vixilancia da Saúde constitúe unha das técnicas preventivas da Medicina do Traballo.
Defínese como o conxunto de actuacións sanitarias colectivas e individuais que se aplica á
poboación traballadora coa finalidade de avaliar, controlar e facer un seguimento do seu
estado de saúde, co fin de detectar signos de enfermidades derivadas do traballo e tomar
medidas para reducir a probabilidade de danos ou alteracións da saúde
Xa que logo, non supón só o realizar o Recoñecemento Médico, senón que ademais deste
carrea unha serie de actuacións en canto á programación e planificación, programa de
vacinacións, enquisas de saúde, análise estatística de accidentes, estudos de absentismo e
Memoria anual.
A Vixilancia da Saúde é un instrumento dos programas de prevención na empresa, e serve
para detectar posibles danos derivados do traballo. Xa que logo, serve para previr posibles
enfermidades e promocionar a saúde dos traballadores e traballadoras.
No que afecta ao deber de vixilancia, en xeral o art. 22 da LPRL obriga ao empresario á
realización daqueles recoñecementos ou probas que causen as menores molestias ao
traballador e que sexan proporcionais ao risco, respectando o seu dereito á intimidade e á
dignidade, e gardando a confidencia sobre os seus resultados, que non poden ser empregados para finalidades diversas das que motivaron a súa realización.
O exame médico para a vixilancia da saúde ten en conta os riscos profesionais. Neste
sentido, debe partir do coñecemento da avaliación de riscos do posto de traballo e das
condicións do lugar de traballo (ambientais e psicosociais) realizado polos técnicos en
prevención de riscos laborais, xa que o obxectivo principal da vixilancia da saíde é adecuar
as condicións de traballo dos traballadores para controlar o seu estado de saúde segundo
os riscos existentes.
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Especificacións da vixilancia da saúde:
• O recoñecemento médico debe ser inicial e periódico, cunha periodicidade medida en
razón da natureza dos riscos inherentes ao traballo. Haberá que establecela periodicidade en función do que marque o regulamento específico que o regule, cando exista, e
si non consultar as normas referidas aos recoñecementos médicos no ámbito das
enfermidades profesionais, que establecen unha periodicidade variable en función do
tipo do axente causante da Enfermidade Profesional.
• A vixilancia da saúde só poderá levarse a cabo cando o traballador preste o seu consentimento. Deste carácter voluntario só se exceptuarán, previo informe dos representantes dos traballadores, os supostos nos que a realización dos recoñecementos sexa
imprescindible para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos
traballadores ou para verificar si o estado de saúde do traballador pode constituír un
perigo para o mesmo, para os demais traballadores ou para outras persoas relacionadas
coa empresa ou cando así estea establecido nunha disposición legal en relación coa
protección de riscos específicos e actividades de especial perigo.
• Os datos e informacións referidas ao estado do traballador son confidenciais que
pertencen á intimidade do traballador, sendo este o primeiro destinatario dos resultados.
Os resultados da vixilancia serán comunicados aos traballadores afectados.
? Os datos relativos á vixilancia da saúde dos traballadores non poderán ser usados con
fins discriminatorios nin en prexuízo do traballador.
? O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás
autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores, sen
que poida facilitarse ao empresario ou a outras persoas sen consentimento expreso
do traballador.
O empresario e as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención
serán informados das conclusións que se deriven dos recoñecementos efectuados en
relación coa aptitude do traballador para o desempeño do posto de traballo ou coa
necesidade de introducir ou mellorar as medidas de protección e prevención, a fin de que
poidan desenvolver correctamente a súa funcións en materia preventiva.
• Nos supostos en que a natureza dos riscos inherentes ao traballo o faga necesario, o
dereito dos traballadores á vixilancia periódica do seu estado de saúde deberá ser
prolongado máis aló da finalización da relación laboral, nos termos que regulamentariamente se determinen.
• As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores levaranse a cabo por
persoal sanitario con competencia técnica, formación e capacidade acreditada. (Art.
37.3 de RSP.)
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Características da vixilancia da saúde
A Vixilancia da saúde debe ser:
- Voluntaria: Realízase baixo o consentimento do traballador ou traballadora , a
excepción dos supostos establecidos pola normativa:
• Cando son indispensables para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre
a saúde dos traballadores ou traballadoras.
• Cando o estado de saúde do traballador ou traballadora pode constituír un perigo
para el mesmo ou ela mesma ou os demais traballadores ou traballadoras
relacionados coa empresa.
• Cando quede establecido por unha disposición legal en relación con riscos
específicos e actividades de especial perigo.
- Confidencial: só poden ter acceso ao seu contido o interesado ou interesada, o
persoal médico e a autoridade sanitaria.
- Garantida pola empresa.
- Específica: en función dos riscos do posto de traballo.
- Gratuíta.
- A ser realizado o exame médico durante a xornada laboral (ou descontando o tempo
investido no mesmo).
- Prolongada no tempo, incluso unha vez finalizada a relación laboral, no caso de
exposición, por exemplo, a axentes canceríxenos.
- Documentada: a información rexístrase e arquívase respectando os datos confidenciais.

O incumprimento deste apartado supón:
? Unha infracción grave polo Art. 12.2. LISOS:
• Non realizar os recoñecementos médicos e probas de vixilancia periódica do
estado de saúde dos traballadores que procedan conforme á normativa sobre
prevención de riscos laborais, ou non comunicar o seu resultado aos traballadores afectados.
? Unha infracción moi grave polo Art. 13.5 LISOS:
• Incumprir o deber de confidencia no uso dos datos relativos á vixilancia da saúde
dos traballadores, nos termos previstos no apartado 4 do artigo 22 da LPRL.
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4.1.9. Deber de Documentación (Art.23 LPRL)
O empresario posúe uns deberes de documentación, que máis que en relación cos
traballadores, o son en relación coa Autoridade Laboral, xa que deberá elaborar e
conservar a disposición da Autoridade Laboral a seguinte documentación (art. 23 LPRL):
• Avaliación dos riscos para a seguridade e a saúde no traballo, e planificación da acción
preventiva.
• Medidas de protección e de prevención a adoptar e, no seu caso, material de protección
que deba utilizarse.
• Resultado dos controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos
traballadores.
• Práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores e conclusións obtidas dos
mesmos.
• Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causen ao traballador unha incapacidade laboral superior a un día de traballo. Nestes casos o empresario realizará, ademais, a notificación.
O incumprimento deste apartado supón:
? Unha infracción leve Art. 11.5 LISOS:
• Calquera outras que afecten a obrigas de carácter formal ou documental esixidas
na normativa de prevención de riscos laborais e que non estean tipificadas como
graves ou moi graves.
? Unha infracción grave Art. 12.4. LISOS:
• Non rexistrar e arquivar os datos obtidos nas avaliacións, controis, recoñecementos, investigacións ou informes a que se refiren os artigos 16, 22 e 23 da LPRL.

4.1.10. Deber de Coordinación de Actividades Empresariais (Art.24)
Finalmente existen uns deberes de coordinación de actividades empresariais, é dicir, a
obriga de coordinarse en materia de prevención de riscos co resto de empresas que
realicen actividades no mesmo centro de traballo, que se deberán cumprir de acordo ao
Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei
31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación
de actividades empresariais. Obriga a todas as empresas e traballadores autónomos que
desenvolvan as súas actividades nun mesmo centro de traballo
Cando nun centro de traballo concorran traballadores de diferentes empresas, estas
deberán cooperar na aplicación da normativa sobre prevención de riscos laborais. O
contido desta coordinación concrétase no intercambio de información sobre os riscos
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propios das actividades desenvolvidas no centro de traballo e o establecemento dos
medios que en cada caso se requiran. Os empresarios e autónomos concorrentes deben
integrar a información do empresario titular na súa avaliación de riscos e planificación e
cumprir as instrucións, ademais de trasladar a información e instrucións aos seus traballadores.
O empresario titular do centro de traballo está obrigado a:
• Vixiar o cumprimento da normativa en prevención de riscos por parte das empresas
contratistas e subcontratistas.
• Esixirlles a acreditación de realizar a avaliación de riscos, a planificación da súa actividade preventiva e cumprir coa formación e información dos traballadores que vaian
traballar.
• Comprobar o establecemento de medios de coordinación entre eles.
Para garantir que os traballadores de empresas contratadas ou subcontratadas reciben
unha protección eficaz da súa saúde e seguridade, o RD. 171/2004, de 30 de xaneiro,
sobre coordinación de actividades empresariais, establece un capítulo coas diferentes
situacións que poden darse e as medidas que debe aplicar o empresario:
• Cando concorran varias empresas nun mesmo centro de traballo, os traballadores
deben recibir, antes de comezar a actividade, a información sobre os riscos derivados
desta situación.
• Cando concorran traballadores de varias empresas nun centro de traballo do que un
empresario sexa o titular (persoa que ten a capacidade de poñer a disposición e
xestionar o centro de traballo), este debe dar a información sobre os riscos no devandito centro de traballo e as instrucións adecuadas para a prevención a cada un dos
empresarios que concorren, de tal forma que estes as trasladen aos seus respectivos
traballadores.
• Cando concorran traballadores de varias empresas nun centro de traballo exista un
empresario principal (o que contrata ou subcontrata con outros a realización de obras
ou servizos correspondentes á propia actividade daquel e no propio centro de traballo),
este deberá vixiar o cumprimento da normativa por parte das empresas contratadas e
subcontratadas.
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O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave por:
? Art. 13.7 e 13.8. LISOS:
• Non adoptar, os empresarios e os traballadores por conta propia que desenvolvan actividades nun mesmo centro de traballo, as medidas de cooperación e
coordinación necesarias para a protección e prevención de riscos laborais, cando
se trate de actividades regulamentariamente consideradas como perigosas ou
con riscos especiais.
• Non adoptar o promotor ou o empresario titular do centro de traballo, as
medidas necesarias para garantir que aqueloutros que desenvolvan actividades
no mesmo reciban a información e as instrucións adecuadas, na forma e co
contido e alcance establecidos na normativa de prevención de riscos laborais,
sobre os riscos e as medidas de protección, prevención e urxencia cando se trate
de actividades regulamentariamente consideradas como perigosas ou con riscos
especiais.
• A falta de presenza dos recursos preventivos cando iso sexa preceptivo ou o
incumprimento das obrigas derivadas da súa presenza, cando se trate de
actividades regulamentariamente consideradas como perigosas ou con riscos
especiais.

4.1.11. Deber de Protección a traballadores especialmente sensibles a determinados riscos
O empresario garantirá de xeito específico a protección dos traballadores que, polas súas
propias características persoais ou estado biolóxico coñecido, incluídos aqueles que teñan
recoñecida a situación de discapacidade física, psíquica ou sensorial, sexan especialmente
sensibles aos riscos derivados do traballo. A tal fin, deberá ter en conta os devanditos
aspectos nas avaliacións dos riscos e, en función destas, adoptará as medidas preventivas
e de protección necesarias. Os traballadores non serán empregados naqueles postos de
traballo nos que, por mor das súas características persoais, estado biolóxico ou pola súa
discapacidade física, psíquica ou sensorial debidamente recoñecida, poidan eles, os
demais traballadores ou outras persoas relacionadas coa empresa poñerse en situación de
perigo ou, en xeral, cando se atopen manifestamente en estados ou situacións transitorias
que non respondan ás esixencias psicofísicas dos respectivos postos de traballo.
Igualmente, o empresario deberá ter en conta nas avaliacións os factores de risco que
poidan incidir na función de procreación dos traballadores e traballadoras, en particular
pola exposición a axentes físicos, químicos e biolóxicos que poidan exercer efectos
mutantes xenéticos ou de toxicidade para a procreación, tanto nos aspectos da fertilidade,
como do desenvolvemento da descendencia, con obxecto de adoptar as medidas preventivas necesarias.
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O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave:
? Art. 13.4 LISOS:
• A adscrición dos traballadores a postos de traballo cuxas condicións fosen
incompatibles coas súas características persoais coñecidas ou que se atopen
manifestamente en estados ou situacións transitorias que non respondan ás
esixencias psicofísicas dos respectivos postos de traballo, así como a dedicación
daqueles á realización de tarefas sen tomar en consideración as súas capacidades profesionais en materia de seguridade e saúde no traballo, cando diso se
derive un risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores.

4.1.12. Deber de Protección da maternidade
No artigo 26 da LPRL establécense uns deberes específicos de protección ante situacións
de maternidade que detallamos a continuación.
A avaliación dos riscos a que se refire o artigo 16 da LPRL deberá comprender:
• La determinación da natureza, o grado e a duración da exposición das traballadoras en
situación de embarazo ou parto recente a axentes, procedementos ou condicións de
traballo que poidan influír negativamente na saúde das traballadoras ou do feto, en
calquera actividade susceptible de presentar un risco específico.
Si os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade e a saúde ou unha
posible repercusión sobre o embarazo ou a lactación das citadas traballadoras, o
empresario adoptará as medidas necesarias para evitar a exposición a o devandito risco,
a través dunha adaptación das condicións ou do tempo de traballo da traballadora
afectada. Ditas medidas incluirán, cando resulte necesario, a non realización de traballo
nocturno ou de traballo a quendas.
• Cando a adaptación das condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou,
malia tal adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen influír negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto, e así o certifiquen os Servizos
Médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social ou das Mutuas, co informe do
médico do Servizo Nacional da Saúde que asista á traballadora, esta deberá desempeñar un posto de traballo ou función diferente e compatible co seu estado. O empresario deberá determinar, previa consulta cos representantes dos traballadores, a
relación dos postos de traballo exentos de riscos a estes efectos.
• O cambio de posto ou función levarase a cabo de conformidade coas regras e criterios
que se apliquen nos supostos de mobilidade funcional e terá efectos ata o momento en
que o estado de saúde da traballadora permita a súa reincorporación ao anterior posto.
No caso de que, aínda aplicando as regras sinaladas no parágrafo anterior, non existise
posto de traballo ou función compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto
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non correspondente ao seu grupo ou categoría equivalente, aínda que conservará o
dereito ao conxunto de retribucións do seu posto de orixe.
Se o devandito cambio de posto non resultase técnica ou obxectivamente posible, ou
non poida razoablemente esixirse por motivos xustificados, poderá declararse o paso da
traballadora afectada á situación de suspensión do contrato por risco durante o
embarazo, contemplada no artigo 45.1.d) do Estatuto dos Traballadores, durante o
período necesario para a protección da súa seguridade ou da súa saúde e mentres
persista a imposibilidade de reincorporarse ao seu posto anterior ou a outro posto
compatible co seu estado.
• Durante o período de lactación, tamén se deberá realizar a avaliación de riscos da
traballadora e a adaptación do posto, si as condicións de traballo puidesen influír
negativamente na saúde da muller ou do fillo e así o certificase o médico que, no réxime
de Seguridade Social aplicable, asista á traballadora.
• As traballadoras embarazadas terán dereito a ausentarse do traballo, con dereito a
remuneración, para a realización de exames prenatais e técnicas de preparación ao
parto, previo aviso ao empresario e xustificación da necesidade da súa realización
dentro da xornada de traballo.
Tanto para a avaliación de riscos, a adaptación do posto e/ou cambio de posto deberase
ter en conta o Anexo VII e Anexo VIII do Regulamento dos Servizos de Prevención:
• Anexo VII. Lista non exhaustiva de axentes, procedementos e condicións de traballo que
poden influír negativamente na saúde das traballadoras embarazadas ou en período de
lactación natural, do feto ou do neno durante o período de lactación natural.
• Anexo VIII. Lista non exhaustiva de axentes e condicións de traballo aos cales non
poderá haber risco de exposición por parte de traballadoras embarazadas ou en período
de lactación natural.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave:
? Art. 13.1 LISOS:
• A adscrición dos traballadores a postos de traballo cuxas condicións fosen
incompatibles coas súas características persoais coñecidas ou que se atopen
manifestamente en estados ou situacións transitorias que non respondan ás
esixencias psicofísicas dos respectivos postos de traballo, así como a dedicación
daqueles á realización de tarefas sen tomar en consideración as súas capacidades profesionais en materia de seguridade e saúde no traballo, cando diso se
derive un risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores.
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4.1.13. Deber de Protección dos menores
Antes da incorporación ao traballo de mozos menores de dezaoito anos, e previamente a
calquera modificación importante das súas condicións de traballo, o empresario deberá
efectuar unha avaliación dos postos de traballo a desempeñar polos mesmos, a fin de
determinar a natureza, o grado e a duración da súa exposición, en calquera actividade
susceptible de presentar un risco específico respecto diso, a axentes, procesos ou condicións de traballo que poidan poñer en perigo a seguridade ou a saúde destes traballadores.
A tal fin, a avaliación terá especialmente en conta os riscos específicos para a seguridade,
a saúde e o desenvolvemento dos mozos derivados da súa falta de experiencia, da súa
inmadurez para avaliar os riscos existentes ou potenciais e do seu desenvolvemento aínda
incompleto.
En todo caso, o empresario informará a os devanditos novos e aos seus pais ou titores
que interveñan na contratación, dos posibles riscos e de todas as medidas adoptadas para
a protección da súa seguridade e saúde.
Tendo en conta os factores anteriormente sinalados, o Goberno establecerá as limitacións
á contratación de mozos menores de dezaoito anos en traballos que presenten riscos
específicos.
O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave:
? Unha infracción moi grave Art. 13.2 LISOS:
• Non observar as normas específicas en materia de protección da seguridade e a
saúde dos menores.

4.1.14. Deberes respecto das relacións de traballo temporais, de duración determinada
e en empresas de traballo temporal
Os traballadores con relacións de traballo temporais ou de duración determinada, así
como os contratados por empresas de traballo temporal, deberán gozar do mesmo nivel
de protección en materia de seguridade e saúde que os restantes traballadores da
empresa na que prestan os seus servizos.
A existencia dunha relación de traballo das sinaladas no parágrafo anterior non xustificará
en ningún caso unha diferenza de trato polo que respecta ás condicións de traballo, no
relativo a calquera dos aspectos da protección da seguridade e a saúde dos traballadores.
O empresario adoptará as medidas necesarias para garantir que, con carácter previo ao
comezo da súa actividade, os traballadores a que se refire o apartado anterior reciban
información acerca dos riscos aos que vaian estar expostos, en particular no relativo á
necesidade de cualificacións ou aptitudes profesionais determinadas, a esixencia de
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controis médicos especiais ou a existencia de riscos específicos do posto de traballo a
cubrir, así como sobre as medidas de protección e prevención fronte aos mesmos.
Os devanditos traballadores recibirán, en todo caso, unha formación suficiente e adecuada
ás características do posto de traballo a cubrir, tendo en conta a súa cualificación e
experiencia profesional e os riscos aos que vaian estar expostos.
Os traballadores terán dereito a unha vixilancia periódica do seu estado de saúde.
O empresario deberá informar aos traballadores designados para ocuparse das actividades de protección e prevención ou, no seu caso, ao servizo de prevención previsto na
medida necesaria para que poidan desenvolver de forma adecuada as súas funcións
respecto de todos os traballadores da empresa.
Nas relacións de traballo a través de empresas de traballo temporal, a empresa usuaria
será responsable das condicións de execución do traballo en todo o relacionado coa
protección da seguridade e a saúde dos traballadores. Corresponderá, ademais, á empresa
usuaria o cumprimento das obrigas en materia de información.
A empresa de traballo temporal será responsable do cumprimento das obrigas en materia
de formación e vixilancia da saúde, a empresa usuaria deberá informar á empresa de
traballo temporal, e esta a os traballadores afectados, antes da adscrición dos mesmos,
acerca das características propias dos postos de traballo a desempeñar e das cualificacións
requiridas.
A empresa usuaria deberá informar aos representantes dos traballadores na mesma da
adscrición dos traballadores postos a disposición pola empresa de traballo temporal. Os
devanditos traballadores poderán dirixirse a estes representantes no exercicio dos
dereitos recoñecidos na presente Lei.
Estes son en resumo os dereitos e obrigacións tanto do empresario como dos traballadores segundo estipula a Lei 31/95, de Prevención de Riscos Laborais, de 8 de novembro,
(BOE 10-11-1995).
Dita lei foi reformada en dúas ocasións por:
- A Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de
riscos laborais. (BOE 13-12-2003).
- Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. (BOE 23-122009).
4.2. Dereitos e obrigas dos traballadores
A base da protección da seguridade e saúde laboral é o dereito dos traballadores a
devandita protección, e as obrigas ou deberes do empresario para garantila. Xa que logo,
os dereitos do traballador son obrigas ou deberes para o empresario.
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Os dereitos dos traballadores son os seguintes:
o Dereito á utilización de equipos de protección adecuada.
o Dereito á información, consulta e participación dos traballadores.
o Dereito a ser formados de forma teórica e práctica, suficiente e adecuada en materia
preventiva.
o Dereito a que se tomen medidas de urxencia, evacuación e primeiros auxilios.
o Dereito á paralización da actividade en caso de risco grave e inminente.
o Dereito á vixilancia da súa saúde.
o Dereito a acceder á documentación das medidas preventivas.
o Dereito á protección específica dos traballadores especialmente sensibles.
o Dereito á protección da maternidade.
o Dereito a unha protección específica dos menores
o Dereito a unha protección específica nas relacións de traballo temporal, de duración
determinada, e en empresas de traballo temporal.
O traballador está tamén afectado por certos deberes de dilixencia e boa fe no desenvolvemento do seu contrato de traballo e en relación coa protección da seguridade e a saúde,
ademais o artigo 29 da LPRL suma algunhas outras obrigas específicas:
o Usar adecuadamente, de acordo coa súa natureza e os riscos previsibles, as máquinas,
aparellos, ferramentas, sustancias perigosas, equipos de transporte e, en xeral, calquera
outros medios cos que desenvolvan a súa actividade.
o Utilizar correctamente os medios e equipos de protección facilitados polo empresario,
de acordo coas instrucións recibidas deste.
o Non poñer fóra de funcionamento e utilizar correctamente os dispositivos de seguridade existentes ou que se instalen nos medios relacionados coa súa actividade ou nos
lugares de traballo nos que esta teña lugar.
o Informar de inmediato ao seu superior xerárquico directo, e aos traballadores designados para realizar actividades de protección e de prevención ou, no seu caso, ao
servizo de prevención, acerca de calquera situación que, ao seu xuízo, entrañe, por
motivos razoables, un risco para a seguridade e a saúde dos traballadores.
o Contribuír ao cumprimento das obrigas establecidas pola autoridade competente co fin
de protexer a seguridade e a saúde dos traballadores no traballo.
o Cooperar co empresario para que este poida garantir unhas condicións de traballo que
sexan seguras e non entrañen riscos para a seguridade e a saúde dos traballadores.
o O incumprimento polos traballadores destas obrigas en materia de prevención ten a
consideración de incumprimento laboral.
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Responsabilidades dos traballadores
O incumprimento polos traballadores destas obrigas en materia de prevención de riscos
terá a consideración de incumprimento laboral a efectos de ser sancionados pola dirección da empresa (é a facultade disciplinaria), que pode ata supoñer o despedimento
disciplinario se nos atopásemos ante un incumprimento contractual, grave e culpable (art.
58.1 en relación co 54 do Estatuto de Traballadores.)
4.3. Paralización do traballo por risco grave e inminente
Cando o Inspector de Traballo e Seguridade Social comprobe que a inobservancia da
normativa sobre prevención de riscos laborais implica, ao seu xuízo, un risco grave e
inminente para a seguridade e a saúde dos traballadores poderá ordenar a paralización
inmediata de tales traballos ou tarefas. Dita medida será comunicada á empresa responsable, que a poñerá en coñecemento inmediato dos traballadores afectados, do Comité de
Seguridade e Saúde, do Delegado de Prevención ou, na súa ausencia, dos representantes
do persoal.
Se se detecta unha situación de risco grave e inminente, a lei obriga a actuar con toda
contundencia, de tal forma que se a situación non se resolve de inmediato debe paralizarse o traballo.
Para que un risco sexa considerado «grave e inminente» fan falta dúas condicións:
• Que haxa indicios racionais de que a exposición ao risco pódese producir de forma
inmediata.
• Que se se produce esa exposición supoña un dano grave para a saúde dos traballadores,
aínda que este dano non se manifeste de forma inmediata.
Ante unha situación de risco cualificada como «grave e inminente», a lei obriga ao empresario a tomar as medidas e dar as instrucións necesarias para que, en caso de perigo
grave, inminente e inevitable, os traballadores poidan interromper a súa actividade e, si
fose necesario, abandonar de inmediato o lugar de traballo.
Ademais, o traballador terá dereito a interromper a súa actividade e abandonar o lugar de
traballo cando considere que dita actividade entraña un risco grave e inminente para a súa
vida ou saúde.
Este dereito pode exercerse de tres formas, ao non adoptar o empresario as medidas
necesarias para garantir a seguridade e saúde dos traballadores:
• O propio traballador interrompe a súa actividade e abandona o lugar de traballo porque
considera que dita actividade entraña un risco grave e inminente.
• Os representantes dos traballadores por maioría poderán acordar a paralización da
actividade dos traballadores afectados polo devandito risco.
• Os delegados de prevención adoptarano por maioría cando non resulte posible reunir
coa urxencia requirida ao órgano de representación do persoal.
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En todo caso, o acordo de paralización debe ser comunicado de inmediato á empresa e á
Autoridade Laboral, a cal, ratificará ou anulará en 24 horas a paralización acordada.
4.4. Responsabilidades e sancións
A eficacia do sistema normativo de prevención de riscos laborais depende en gran medida
do establecemento dun completo réxime de responsabilidades por incumprimento.
Os suxeitos responsables en prevención son os seguintes:
• Os empresarios titulares de centros de traballo, os promotores e propietarios de obra e
os traballadores por conta propia que incumpran as obrigas que se deriven da normativa de prevención de riscos laborais.
• As entidades especializadas que actúen como servizos de prevención alleos ás empresas.
• As persoas ou entidades que desenvolvan a actividade de auditoría do sistema de
prevención das empresas.
• As entidades acreditadas para desenvolver e certificar a formación en materia de
prevención de prevención de riscos laborais.
• A axencia de colocación, as empresas de traballo temporal e as empresas usuarias
respecto das obrigas que se establecen na súa lexislación específica e na de prevención
de riscos laborais.
• A empresa principal responderá solidariamente cos contratistas e subcontratistas
durante o período de contrata, das obrigas impostas pola LPRL, en relación cos traballadores que aqueles ocupen nos centros de traballo da empresa principal, sempre que a
infracción se produciu no centro de traballo do devandito empresario principal.
• Non son suxeitos responsables os traballadores, nin os traballadores designados, nin os
membros dos servizos de prevención propios, nin outros traballadores da empresa con
responsabilidade en materia de seguridade e saúde laboral.
En materia preventiva existen varios tipos de responsabilidades, debidas ao incumprimento polos empresarios, ou outros suxeitos, das súas obrigas en materia de prevención
de riscos laborais dará lugar a:
A. Responsabilidade administrativa
A responsabilidade administrativa é o instrumento ordinario para garantir dende o
ámbito público o cumprimento das obrigas laborais.
As infraccións e as correspondentes sancións recóllense no Texto Refundido da Lei de
Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS), aprobado polo Real Decreto Lexislativo
5/2000, de 4 de agosto.
As infraccións en materia de prevención de riscos laborais son as accións ou omisións dos
diferentes suxeitos responsables, que incumpran as normas legais, regulamentarias e
cláusulas normativas dos convenios colectivos en materia de seguridade e saúde no
traballo suxeitas a responsabilidade conforme á LISOS.
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Se se estimase que o empresario está incumprindo as normas de saúde laboral, hai que
presentar unha denuncia ante a Inspección de Traballo. Se esta levanta acta de infracción,
facer un seguimento do expediente sancionador.
As infraccións cualifícanse como leves, graves e moi graves, en atención á natureza do
deber infrinxido e a entidade do dereito afectado e en ocasións, do resultado da conduta
infractora.
I N F R A C C I Ó N S A D M I N I S T R AT I VA S
INFRACCIÓNS LEVES (artigo 11 da LISOS):
o A falta de limpeza do centro de traballo da que non se derive risco para a integridade física ou saúde dos traballadores.
o Non dar conta, en tempo e forma, á autoridade laboral competente, conforme ás
disposicións vixentes, dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades
profesionais declaradas cando teñan a cualificación de leves.
o Non comunicar á autoridade laboral competente a apertura do centro de traballo
ou o comezo ou continuación dos traballos logo de efectuar alteracións ou
ampliacións de importancia, ou consignar con inexactitude os datos que debe
declarar ou cumprimentar, sempre que non se trate de industria cualificada pola
normativa vixente como perigosa, insalubre ou nociva polos elementos procesos
ou sustancias que se manipulen.
o As que supoñan incumprimentos da normativa de prevención de riscos laborais,
sempre que carezan de transcendencia grave para a integridade física ou a saúde
dos traballadores.
o Calquera outras que afecten a obrigas de carácter formal ou documental esixidas
na normativa de prevención de riscos laborais e que non estean tipificadas como
graves ou moi graves.
o Non dispoñer o contratista na obra de construción do Libro de Subcontratación
esixido polo artigo 8 da Lei Reguladora da subcontratación no sector da construción.
o Non dispoñer o contratista ou subcontratista da documentación ou título que
acredite a posesión da maquinaria que utiliza, e de canta documentación sexa
esixida polas disposicións legais vixentes.
INFRACCIÓNS GRAVES (artigo 12 da LISOS)
o Incumprir a obriga de integrar a prevención de riscos laborais na empresa a través
da implantación e aplicación dun plan de prevención co alcance e contido
establecidos na normativa de prevención de riscos laborais.
o Non levar a cabo as avaliacións de riscos e no seu caso, as súas actualizacións e
revisións, así como os controis periódicos das condicións de traballo e da activi-
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dade dos traballadores que procedan, ou non realizar aquelas actividades de
prevención que fixesen necesarias os resultados das avaliacións, co alcance e
contido establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
o Non realizar os recoñecementos médicos e probas de vixilancia periódica do
estado de saúde dos traballadores que procedan conforme á normativa sobre
prevención de riscos laborais, ou non comunicar o seu resultado aos traballadores
afectados.
o Non dar conta en tempo e forma á autoridade laboral, conforme ás disposicións
vixentes dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades profesionais
declaradas cando teñan a cualificación de graves, moi graves ou mortais, ou non
levar a cabo unha investigación en caso de producirse danos á saúde dos traballadores ou de ter indicios de que as medidas preventivas son insuficientes.
o Non rexistrar e arquivar os datos obtidos nas avaliacións, controis, recoñecementos, investigacións ou informes a que se refiren os artigos 16, 22 e 23 da Lei
31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
o A adscrición de traballadores a postos de traballo cuxas condicións fosen incompatibles coas súas características persoais ou dos que se atopen manifestamente
en estados ou situacións transitorias que non respondan ás esixencias psicofísicas
dos respectivos postos de traballo así como a dedicación daqueles á realización
de tarefas sen tomar en consideración as súas capacidades profesionais en
materia de seguridade e saúde no traballo, salvo que se trate de infracción moi
grave conforme ao artigo seguinte.
o O incumprimento das obrigas en materia de formación e información suficiente e
adecuada aos traballadores acerca dos riscos do posto de traballo susceptibles de
provocar danos para a seguridade e saúde e sobre as medidas preventivas
aplicables, salvo que se trate de infracción moi grave conforme ao artigo seguinte.
o Non adoptar as medidas previstas no artigo 20 da Lei de Prevención de Riscos
Laborais en materia de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación dos
traballadores.
o O incumprimento dos dereitos de información, consulta e participación dos
traballadores recoñecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
o As que supoñan incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais,
sempre que o devandito incumprimento cre un risco grave para a integridade
física ou a saúde dos traballadores afectados e especialmente en materia de:
– Comunicación á autoridade laboral, cando legalmente proceda, das sustancias,
axentes físicos químicos e biolóxicos, ou procesos utilizados nas empresas.
– Deseño, elección, instalación, disposición, utilización e mantemento dos lugares
de traballo ferramentas, maquinaria e equipos.
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– Prohibicións ou limitacións respecto de operación, procesos e uso de axentes
físicos, químicos e biolóxicos nos lugares de traballo.
– Limitacións respecto do número de traballadores que poidan quedar expostos a
determinados axentes físicos, químicos e biolóxicos.
– Utilización de modalidades determinadas de mostraxe, medición e avaliación
de resultados.
– Medidas de protección colectiva ou individual.
– Sinalización de seguridade e etiquetaxe e envasado de sustancias perigosas, en
canto estas se manipulen ou empreguen no proceso produtivo.
– Servizos ou medidas de hixiene persoal.
– Rexistro dos niveis de exposición a axentes físicos, químicos e biolóxicos, listas
de traballadores expostos e expedientes médicos.
o A falta de limpeza do centro ou lugar de traballo cando sexa habitual ou cando
diso se deriven riscos para a integridade física e saúde dos traballadores.
o O incumprimento do deber de información aos traballadores designados para
ocuparse das actividades de prevención ou, no seu caso, ao servizo de prevención
da incorporación á empresa de traballadores con relacións de traballo temporais
de duración determinada ou proporcionados por empresas de traballo temporal.
o Non facilitar aos traballadores designados ou ao servizo de prevención o acceso á
información e documentación sinaladas no apartado 1 do artigo 18 e no apartado
1 do artigo 23 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
INFRACCIÓNS MOI GRAVES (art. 13 da LISOS)
o Non observar as normas específicas en materia de protección da seguridade e a
saúde das traballadoras durante os períodos de embarazo e lactación.
o Non observar as normas específicas en materia de protección da seguridade e a
saúde dos menores.
o Non paralizar nin suspender de forma inmediata a requirimento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social, os traballos que se realicen sen observar a normativa sobre prevención de riscos laborais e que, a xuízo da Inspección, impliquen a
existencia dun risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, ou retomar os traballos sen emendar previamente as causas que motivaron a
paralización.
o Incumprir o deber de confidencia no uso dos datos relativos á vixilancia da saúde
dos traballadores, nos termos previstos no apartado 4 do artigo 22 da Lei de
Prevención de Riscos Laborais.
o As accións ou omisións que impidan o exercicio do dereito dos traballadores a
paralizar a súa actividade nos casos de risco grave e inminente nos termos
previstos no artigo 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
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As infraccións en materia de prevención de riscos laborais sancionaranse (Art. 40.2 da LISOS):

SANCIÓNS E A SÚA CONTÍA
TIPO DE FALTAS

GRAO MÍNIMO

GRAO MEDIO

GRAO MÁXIMO

LEVES

De 40€ a 405€

De 406€ a 815€

De 816€ a 2.045€

GRAVES

De 2.046€ a 8.195€

De 8.196€ a 20.490€

De 20.491€ a 40.985€

MOI GRAVES

De 40.986€ a 63.955€

De 163.956€ a 409.890€

De 409.891€ a 819.780€

Ditas sancións pódense clasificar en tres graos: grao mínimo, grao medio e grao máximo. A
gradación da sanción realízase en función de diversos criterios e, algúns deles son (Art.
39.3 da LISOS):
o O perigo das actividades desenvolvidas.
o O carácter permanente ou transitorio dos riscos.
o A gravidade dos danos producidos.
o O número de traballadores afectados.
o Tamén deberá terse en conta se se produciu reincidencia (art. 41 LISOS)
Pola comisión de delitos ou infraccións moi graves en materia de seguridade e saúde no
traballo, a Administración Laboral pode impoñer outras medidas adicionais:
• Suspensión de actividades laborais. Pechadura do centro de traballo.
A suspensión das actividades laborais por un tempo determinado ou, en caso extremo,
a pechadura do centro de traballo correspondente, sen prexuízo, en todo caso, do pago
do salario ou das indemnizacións que procedan e das medidas que poidan arbitrarse
para a súa garantía, cando concorran circunstancias de excepcional gravidade nas
infraccións en materia de seguridade e saúde no traballo (artigo 53 LPRL). Ademais
pode existir a posibilidade de paralización de traballos que pode facer o Inspector de
traballo e Seguridade Social nos supostos de riscos grave e inminente como indica o art.
44 LPRL).
• Prohibición de contratar coa Administración.
As infraccións moi graves en materia de seguridade e saúde no traballo irán acompañadas da prohibición de contratar coa Administración (Artigos 54 da LPRL e 20.d. do
Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei de Contratos coas Administracións Públicas).
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• Cancelación da acreditación como servizo de prevención, entidade formativa ou
auditora.
A cancelación da acreditación outorgada pola Autoridade Laboral, polas infraccións por
faltas graves e moi graves, das entidades especializadas que actúen como servizos de
prevención alleos ás empresas, das persoas ou entidades que desenvolvan a actividade
de auditoría de sistema de prevención das empresas e das entidades acreditadas para
desenvolver ou certificar a formación en materia de prevención de riscos laborais (art.
40.2. da LISOS).
A responsabilidade administrativa é incompatible con responsabilidade penal. Non se
permite a concorrencia de responsabilidade administrativa e penal, por aplicación do
principio non bis in ídem, é dicir, establécese a incompatibilidade entre sanción administrativa e penal.
Prescrición (Art. 4.3. da LISOS):
As infraccións prescribirán: ao ano, as leves; aos tres anos, as graves; e aos cinco anos, as
moi graves, contados dende a data de infracción.
B. Responsabilidade Civil.
Non é unha materia regulada pola LPRL, serán aplicables as regras comúns do Código Civil
respecto diso (art. 1101 e 1902 e seguintes), que inclúe responsabilidade civil subsidiaria
derivada do delito.
Esta responsabilidade xorde polos danos e prexuízos causados polo incumprimento de
obrigas en materia de seguridade e saúde laboral. Consiste nunha indemnización por
danos e prexuízos que será fixada polo tribunal.
Características:
• Poden ser responsables civís todos os suxeitos con responsabilidades en materia de
seguridade e saúde laboral: empresarios, técnicos, servizos de prevención, coordinadores de seguridade e saúde, traballadores designados, etc.
• Esta responsabilidade si pode ser asegurada (art. 15.5 LPRL)
• Só pode esixirse no ámbito das obrigas nadas do contrato de traballo e afecta só ás
partes do contrato.
• É necesario que exista un nexo causal entre o incumprimento (por dolo, culpa ou
neglixencia) e o dano e prexuízo causado.
• A indemnización civil é compatible coa responsabilidade administrativa, coa penal e coa
de Seguridade Social.
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C. Responsabilidade Penal
Regúlase polos artigos 316, 317 e 318 do Código Penal: Lei Orgánica 10/1995, de 23 de
novembro, que contempla o delito, por dolo ou imprudencia, respectivamente contra a
vida, saúde e integridade física dos traballadores como consecuencia do incumprimento
da normativa en materia de prevención de riscos laborais; á que se suma a previsión
dunha posible falta penal de lesións contra as persoas (art. 617.1 Cp.).
Dentro deste ordenamento xurídico atópanse diferentes delitos:
• Delitos específicos contra a seguridade e a saúde.
• Delitos xenéricos
• Delitos contra a seguridade colectiva
Os suxeitos imputados por responsabilidade penal son:
• As penas impoñeranse ao empresario, pero se a empresa é unha persoa xurídica
(sociedade), os imputados e penados serán os xestores, administradores, directivos ou
mandos destas sociedades.
• Sobre a sociedade pode recaer a responsabilidade solidaria sobre a pena de multa e as
medidas accesorias que se poidan adoptar.
• Os mandos intermedios, encargados, capataces, xefes de obra e, ata, os técnicos e
coordinadores de seguridade, poden ser suxeitos responsables e condenados, polo
exercicio das súas funcións en relación con facer ocorridos, é dicir, todo aquel que teña
obrigas concretas en materia de seguridade e saúde laboral.
Esta responsabilidade é compatible coa responsabilidade civil e de seguridade social, pero
incompatible coa responsabilidade administrativa cando se produza identidade de suxeito,
feito e fundamento.
Medidas Accesorias:
A autoridade xudicial ademais das penas, anteriormente expostas, poderá decretar
algunha/as das seguintes medidas accesorias (art. 129 Código Penal):
• Disolución da sociedade, asociación ou fundación.
• Clausura da empresa, os seus locais ou establecementos, con carácter temporal ou
definitivo. A Clausura temporal non poderá exceder de 5 anos.
• Suspensión das actividades da sociedade, empresa, fundación ou asociación por un
prazo que non poderá exceder de 5 anos.
• Prohibición de realizar no futuro actividades. En cuxo exercicio se tivera cometido,
favorecido ou encuberto o delito.
• A intervención da empresa para salvagardar os dereitos dos traballadores ou dos
acredores.
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D. Responsabilidade de Seguridade Social
En canto á responsabilidade de Seguridade Social, esta regúlase nos art. 195 a 197 LGSS,
que contempla como eventuais incumprimentos empresariais sancionables os relativos
aos accidentes de traballo producidos pola negativa empresarial de paralizar dos traballos
ordenada pola Inspección de Traballo e Seguridade Social ou a autoridade laboral, así
como a non realización do recoñecemento médico previo ou periódico dos traballadores
expostos a enfermidades profesionais, cando estas se materializan.
En tales supostos, a empresa que incumpra será responsable directa do pago das prestacións que poidan derivarse, substituíndo, pois, a protección que, noutro caso, correspondería á Seguridade Social ou Mutua Patronal de Accidentes de Traballo e Enfermidades
Profesionais a que estivese asociada.
Pero a esta responsabilidade xenérica, súmase unha específica para o caso de accidentes
de traballo e enfermidades profesionais concretada no recargo das prestacións debidas
ao traballador. En tales casos, producida a continxencia profesional, todas as prestacións
económicas a ela correspondentes, ademais de estar a cargo da empresa nos termos
sinalados, aumentaranse na súa contía, segundo a gravidade da infracción, entre un 30 e
un 50 por 100, cando a lesión se produza por máquinas, artefactos ou en instalacións,
centros ou lugares de traballo que carezan dos dispositivos necesarios, ou que se atopen
inutilizados ou en malas condicións, ou cando non se observaron as medidas xerais ou
particulares aplicables en materia de seguridade, incluídas das características, idade, sexo
e demais condicións do traballador.
E. Responsabilidade Laboral
Ademais existe a posibilidade de que o traballador extinga o contrato de traballo polo
incumprimento grave por parte do empresario dos seus deberes nesta materia (salvo
suposto de forza maior). Debe tratarse dunha conduta empresarial grave e culpable.
Neste caso o traballador terá dereito ás indemnizacións para o despedimento improcedente que trala aprobación da Reforma Laboral polo Real Decreto- Lei 3/2012, será de 33
días por ano de servizo cun máximo de 42 mensualidades, segundo indica na súa Disposición Adicional Quinta.
Non obstante, a indemnización por despedimento improcedente dos contratos formalizados con anterioridade á entrada en vigor da Reforma Laboral calcularase a razón de 45
días de salario por ano de servizo polo tempo de prestación de servizos anterior a devandita data de entrada.
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RESPONSABILIDADES EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
LEXISLACIÓN

CONSECUENCIAS
§ Infraccións: leves, graves, e moi graves

RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA

Real Decreto Lexislativo 5/2000
(LISOS)

RESPONSABILIDADE
CIVIL

Código Civil

RESPONSABILIDADE
PENAL

Código Penal: Lei Orgánica
10/1995, de 23 de novembro

§ Sancións (multa):leves, graves e moi
graves
§ Danos e prexuízos

Delitos e penas
§ Recargo de prestacións

RESPONSABILIDADE
DE SEGURIDADE
SOCIAL

§ Asunción do custo. Prestacións de
seguridade social

Lei Xeral da Seguridade Social
(LGSS), aprobada polo Real Decreto § Responsabilidade de prestacións
derivadas de enfermidade profesional
Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño
§ Abono de gastos médicos á Mutua ou
Entidade Xestora

RESPONSABILIDADE
LABORAL

Real Decreto-Lei 3/2012, de 10 de
febreiro, que aproba a Reforma
Laboral

§ Indemnización por despedimento
improcedente de 33 días de salario por
ano de servizo ata un máximo de 42
mensualidades
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PREGUNTAS FRECUENTES COMO DELEGADOS DE PREVENCIÓN
? Tras realizarse a avaliación de riscos laborais, Que obrigas posteriores ten o
empresario?
Unha vez realizada a avaliación de riscos, deberase elaborar a planificación
preventiva que incluirá como actuacións principais:
•
•
•
•
•
•

Formación aos traballadores en materia preventiva
Información dos riscos aos traballadores
Vixilancia da saúde aos traballadores
Realización de controis periódicos de contaminantes (físicos, químicos, etc.)
Entrega de equipos de protección individual
Elaboración do Plan de Urxencia ou de Auto protección.

? Se o empresario subcontrata algún servizo, quen debe proporcionar os medios
de protección?
O titular do centro de traballo é o responsable de proporcionar as proteccións
colectivas, mentres que os equipos de protección individual (epis) proporcionaranse pola empresa subcontratada.
? Cada canto tempo hai que entregar aos traballadores os novos epis?
Non hai ningún tempo establecido en xeral, senón que polo deterioro visible do
epi polo seu uso deberán substituílo. Con todo, hai epis que posúen data de
caducidade, nese caso axustarase ao indicado na mesma.
? Ante un accidente laboral, o único responsable é o empresario?
O empresario ten o deber de protección dos traballadores do seu centro. Pero no
caso dun accidente laboral, non só estaría implicado o empresario senón tamén
o traballador accidentado, mandos intermedios ou outros compañeiros, o que se
determinaría trala investigación.
Se é certo que a responsabilidade última (civil, penal ou administrativa) é do
empresario, e nalgúns casos poderían ter responsabilidade solidaria os mandos
intermedios.

5. DELEGADO DE PREVENCIÓN
5.1. Que é un delegado de prevención?
Os Delegados de Prevención son os representantes dos traballadores con funcións
específicas en materia de prevención de riscos no traballo.
A figura do Delegado de Prevención é, xa que logo, a do representante legal dos traballa-
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dores, ao cal se lle dotou dunha serie de competencias e facultades en materia de seguridade e saúde no traballo, permitíndolle influír de forma significativa e participativa na
mellora das condicións de traballo.
Os dereitos de participación e consulta que a lei lle recoñece aos traballadores exércense,
en xeral, a través destes delegados aos que se atribúe, ademais, unha función de vixilancia
e control sobre o cumprimento da normativa de prevención.
5.2. Elección e designación dun delegado de prevención
Os Delegados de Prevención son designados por e entre os representantes do persoal: os
delegados de persoal e os membros do Comité de Empresa son os encargados de elixir aos
delegados de prevención entre eles.
O número total de Delegados do centro de traballo, vai depender do número de traballadores da empresa, de acordo coa seguinte escala:
N.º TRABALLADORES

N.º DELEGADOS PREVENCIÓN

De 6 a 30

1 Delegado/a de Prevención*

De 31 a 49

1 Delegado/a de Prevención**

De 50 a 100

2 Delegado/a de Prevención

De 101 a 500

3 Delegado/a de Prevención

De 501 a 1000

4 Delegado/a de Prevención

De 1001 a 2000

5 Delegado/a de Prevención

De 2001 a 3000

6 Delegado/a de Prevención

De 3001 a 4000

7 Delegado/a de Prevención

De 4001 en diante

8 Delegado/a de Prevención

*O Delegado/a de Prevención será o Delegado/a de Persoal
**O Delegado/a de Prevención será elixido entre os Delegados de Persoal
Táboa 1.0. Delegados de Prevención en función do número de traballadores en persoal.
Fonte Lei 31/1995 de 8 de novembro Lei de Prevención de Riscos laborais (artigo 35 apartado 2).

Para determinar o número de Delegados de Prevención terase en conta os seguintes
criterios:
Para o cálculo do número de traballadores da empresa terase en conta non só aos traballadores con contrato fixo en persoal, senón que se deberá considerar a aqueles con
contratos de duración determinada, de acordo coa táboa:
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TIPO DE CONTRATO

CADA TRABALLADOR COMPUTARASE COMO

FIXO

1 TRABALLADOR/A

DURACIÓN DETERMINADA SUPERIOR A
UN ANO

1 TRABALLADOR/A

DURACIÓN DETERMINADA INFERIOR A
UN ANO

1 TRABALLADOR/A cada 200 días
traballados ou fracción*

*Sumaranse todos os días traballados, por todos os traballadores, e divídense por 200,
redondeando a cifra ao número superior para determinar o número de traballadores.
Táboa 2.0. Número de traballadores en función do tipo de contrato. Fonte Lei de Prevención
de Riscos Laborais (Artigo 35 apartado 3).

Existe outra posibilidade de designar aos Delegados de Prevención?
Nos convenios colectivos pode establecerse outros sistemas de designación dos delegados
de prevención, sempre que se garanta que a facultade de designación corresponde aos
representantes do persoal ou aos propios traballadores.
Igualmente no ámbito das Administracións Públicas poderanse establecer, nos termos
sinalados na Lei 7/1990, outros sistemas de designación dos delegados de prevención e
acordarse que as competencias que esta Lei atribúe a estes, poidan ser exercidas por
órganos específicos.
Designación de Delegados de Prevención en casos especiais.
Nos centros de traballo que carezan de representantes dos traballadores por non existir
traballadores coa antigüidade suficiente para ser electores ou elixibles nas eleccións para
representantes do persoal, os traballadores poderán elixir por maioría a un traballador
que exerza as competencias do D.P., quen terá as facultades, garantías e obrigas de tales
delegados. A actuación destes cesará no momento en que se reúnan os requisitos para
poder celebrar eleccións de representantes de persoal.
5.3. Comunicación do nomeamento do delegado de prevención (á autoridade laboral e á
empresa).
A comunicación do nomeamento do Delegado de Prevención hase de realizar tanto á
autoridade laboral como á empresa.
A. COMUNICACIÓN Á AUTORIDADE LABORAL
Existe unha obriga legal de comunicar por escrito, á autoridade laboral (Dirección Xeral de
Traballo), a acta de elección de Delegados de Prevención. O proceso que ha de seguirse é:
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ELECCIÓN
DELEGADOS
PREVENCIÓN

COMUNICACIÓN
Á DIRECCIÓN
XERAL DE
TRABALLO
(DGT)

EMISIÓN DE
XUSTIFICANTE
POLA DGT

ACTAS
DEPOSITADAS
E
CUSTODIADAS
NA DGT

EMISIÓN DE
CERTIFICACIÓN
INDIVIDUALIZADA
POLA DGT

· Empresa afectada.
· Traballador ou traballadores elixidos.
· Representante ou representantes do traballador ou
traballadores elixidos.

A acta de elección de Delegado de Prevención e o xustificante de entrega no rexistro da
mesma pódense atopar nos Anexos I e II, respectivamente.
B. COMUNICACIÓN Á EMPRESA
A comunicación do nomeamento do Delegado ou Delegados de Prevención á empresa é
un trámite formal polo cal comunícaselle ao empresario o nome das persoas físicas que
van ostentar, durante o período que dura a súa elección, a representación dos traballadores en materia preventiva.
En empresas de 6-30 traballadores, nas que existe un único Delegado de Prevención, a
comunicación do nomeamento realízaa o Delegado de Persoal.
En empresas de 31 traballadores en diante, os Delegados de Persoal deberán elixir ao
encargado de facer chegar esta notificación á empresa. Podendo elixir naquelas empresas
de máis de 49 traballadores, que dispoñan de Comité de Empresa, ao Presidente ou
Secretario do Comité, como encargados de encher e facer chegar ao empresario esta
comunicación.

A importancia do delegado de prevención…
O Delegado de Prevención é o representante dos traballadores con funcións
específicas en materia de prevención de riscos no traballo.
Por iso, é unha ferramenta fundamental para garantir e colaborar na adecuada
aplicación da prevención de riscos laborais e a comunicación entre ambas partes
dentro da empresa. É necesaria que esta figura sexa coñecida por todos e cada un
dos traballadores, do mesmo xeito que as súas funcións.
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5.4. Competencias e facultades
A Lei de Prevención de Riscos Laborais (Artigo 36), concede aos Delegados de Prevención
unhas competencias e facultades para que poidan cumprir co exercicio das súas funcións
en materia preventiva.

Que competencias teñen os Delegados de Prevención?
• Colaborar coa dirección da empresa na mellora da acción preventiva.
• Promover e fomentar a cooperación dos traballadores na execución da normativa
sobre prevención de riscos laborais.
• Ser consultados polo empresario en temas de saúde laboral.
• Exercer un labor de vixilancia e control da normativa sobre prevención de riscos
laborais.
• As competencias do Comité de Seguridade e Saúde nas empresas con menos de 50
traballadores.

En relación á CONSULTA…
O empresario ten a obriga de consultar cos Delegados de Prevención, con carácter previo
á execución, calquera acción que poida influír na seguridade e saúde dos traballadores e
en concreto todas as decisións referentes a:
? Organización do traballo e introdución de novas tecnoloxías.
? Organización do sistema e plans de prevención.
? Modalidade do Servizo de Prevención e concertación da actividade preventiva.
? Procedemento de avaliación de riscos a utilizar na empresa.
? Plan de seguimento e control das medidas preventivas.
? Tipo de probas de vixilancia da saúde.
? Designación de traballadores encargados das medidas de urxencia.
? Procedementos de información aos traballadores.
? Elaboración da documentación obrigatoria sobre saúde e seguridade.
? Proxecto e organización da formación en materia preventiva.
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Debemos saber…
Art. 36.3 LPRL
Os delegados de prevención deberán emitir un informe no prazo de 15 días, ou no
menor tempo posible se se trata de medidas para previr un risco grave e inminente.
A negativa do empresario a unha proposta realizada polos Delegados de Prevención
deberá ser motivada, expoñendo as razóns e fundamentos da mesma.
A inobservancia das propostas dos Delegados de Prevención pode agravar a
sanción que se lle impoña pola autoridade laboral como consecuencia dun incumprimento.
Art. 15.2, RD.171/2004
Os delegados de prevención de empresas titulares nas que concorran outras
empresas, deben ser consultados sobre a organización do traballo derivada da
concorrencia doutras empresas no centro de traballo, na medida en que repercuta
na seguridade e saúde dos traballadores.

En concreto, no artigo 33 da LPRL establécese que accións son as que debe consultar o
empresario cos traballadores antes de adoptar unha decisión respecto diso:
• Planificación e organización do traballo na empresa, introdución de novas tecnoloxías,
elección dos equipos, determinación e adecuación das condicións de traballo e impacto
dos factores ambientais no traballo.
• Organización e desenvolvemento das actividades de protección da saúde e prevención
dos riscos profesionais na empresa, incluída a designación dos traballadores encargados
das devanditas actividades ou o recurso a un servizo de prevención alleo.
• A designación dos traballadores encargados das medidas de urxencia.
• Os procedementos de información e documentación.
• O proxecto e a organización da formación en materia preventiva.
• E outras accións que poidan ter efectos substanciais sobre a seguridade e a saúde dos
traballadores.
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O RD 604/06 amplía as condicións polas que se deben consultar aos traballadores con:
• A consulta acerca da implantación e aplicación do Plan de Prevención de riscos
Laborais da empresa, a avaliación de riscos e a conseguinte planificación e organización preventiva no seu caso, así como o acceso á documentación correspondente.
• A consulta aos representantes legais dos traballadores de cada unha das empresas
afectadas, acerca das condicións mínimas en que debe desenvolverse o Servizo de
Prevención Mancomunado, e que deben de constar no seu acordo de constitución.
As consultas que debe realizar o empresario aos traballadores, canalizaranse a través dos
Delegados de Prevención, naquelas empresas que dispoñan de representación. En caso de
non existir Delegados de Prevención terase que realizar a consulta a todos os traballadores.
En relación ao CONTROL…
Os Delegados de prevención teñen que realizar unha importante e activa vixilancia e
control do cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais, avisando das
deficiencias que detecten ao empresario e si fose necesario acudindo aos órganos competentes da administración (Inspección de Traballo e Seguridade Social e Instituto Rexional
de Seguridade e Saúde).

Comunicación á empresa das deficiencias
en materia de Seguridade e Saúde no traballo
Os Delegados de Prevención, no exercicio das súas funcións, deben comunicar ao
empresario as deficiencias en materia de seguridade e saúde no traballo, polo seu
incumprimento da normativa en prevención de riscos laborais, que observen ou
lles fixeron chegar os traballadores, durante as visitas que realicen aos postos de
traballo.
A comunicación destas deficiencias á empresa hase de realizar por escrito e con
acuse de recibo, e a negativa a ter en consideración esta comunicación deberá ser
motivada polo empresario.
No Anexo IV inclúese un modelo de comunicación por parte do Delegado/a de
Prevención das deficiencias atopadas nas condicións de traballo.
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Que facultades teñen os Delegados de Prevención?
• Acompañar:
? aos técnicos nas avaliacións de carácter preventivo do medio ambiente de
traballo
? aos Inspectores de Traballo e Seguridade Social nas visitas e verificacións que
realicen ao centro de traballo para comprobar o cumprimento da normativa
sobre PRL, podendo formular as observacións que estimen oportunas.
• Ter acceso, coas limitacións previstas no Art. 22.4. LPRL, a información e documentación relativa ás condicións de traballo que sexan necesarias para o exercicio
das súas funcións e, en particular á prevista nos Art. 18 e 23 da LPRL.
• Ser informados polo empresario/a sobre os danos producidos na saúde dos
traballadores, podendo presentarse, aínda fóra da xornada laboral, no lugar dos
feitos para coñecer as circunstancias dos mesmos.
• Recibir do empresario/a a información, facilitada a este polos encargados da
protección e prevención na empresa, así como dos organismos competentes en
materia de Seguridade e Saúde dos traballadores (Inspección de Traballo e
Seguridade Social).
• Realizar visitas aos lugares de traballo para exercer labores de vixilancia e control,
podendo acceder a calquera zona do mesmo e comunicarse durante a xornada cos
traballadores, de maneira que non se altere o normal desenvolvemento do
proceso produtivo.
• Solicitar do empresario a adopción de medidas de carácter preventivo e para a
mellora dos niveis de protección da seguridade e a saúde dos traballadores,
podendo a tal fin efectuar propostas ao empresario, así como ao Comité de
Seguridade e Saúde a fin de que se debatan no mesmo.
• Propoñer ao órgano de representación dos traballadores a adopción do acordo de
paralización de actividades a que se refire o apartado 3 do artigo 21.

En relación á DOCUMENTACIÓN…
No segundo punto do anterior cadro, menciónase que o Delegado de Prevención ten
dereito a que o empresario lle facilite toda aquela información que el solicite e que sexa
necesaria para o desenvolvemento das súas funcións como representante dos traballadores en materia preventiva, e sería a seguinte:
? Plan de Prevención
? Avaliación de riscos laborais
? A planificación da actividade preventiva
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? Fichas técnicas de seguridade das máquinas
? Fichas técnicas sobre produtos químicos
? Información sobre como organizou a empresa a actividade preventiva.
? Plan de urxencia
? Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
? Data de realización e protocolos médicos de vixilancia da saúde que se vaian a utilizar
para a realización dos recoñecementos médicos específicos.
? Plan formativo en materia preventiva.
? Existencia de traballadores de ETT´S; empresas de servizo.
? Contratos coas empresas de servizo (limpezas, seguridade privada, cafeterías, etc.)
? Memoria anual dos servizos de prevención.
O Delegado de Prevención pode e debe solicitar por escrito e con acuse de recibo ao
empresario a documentación, con obxecto de realizar eficazmente as súas funcións como
representantes dos traballadores en materia de seguridade e saúde no traballo.
En relación á PROPOSTA DE MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO
Os delegados de prevención teñen a facultade e o deber de realizar todas aquelas
propostas que crean convenientes para a mellora das condicións de traballo. Debe ter en
conta que:
• O empresario está obrigado a facilitar aos Delegados de Prevención toda a información respecto das medidas de carácter preventivo e de mellora da protección da
seguridade e a saúde dos traballadores, con carácter previo á execución destas.
• As propostas que fagan os Delegados de Prevención en resposta á información
recibida, faranse chegar ao empresario por escrito nun prazo de 15 días ou o período
mínimo indispensable, cando se trate dunha actuación en caso de risco grave e
inminente.
• O Delegado de Prevención poderá propoñer a paralización da actividade ao Comité de
Empresa cando o empresario incumprise as súas obrigas e non adopte as medidas
preventivas e protectoras necesarias, expoñendo aos traballadores a unha situación
de risco grave e inminente.
A resposta negativa ás propostas realizadas polo Delegado ou Delegados de Prevención ha
de estar motivada polo empresario, expoñendo as razóns e fundamentos da mesma.
As propostas que se fagan chegar ao empresario deberán realizarse por escrito e con
acuse de recibo da mesma.
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En relación á PARALIZACIÓN DA ACTIVIDADE…
O Delegado de Prevención ten a facultade de, ante unha situación de risco grave e inminente, propoñer a paralización da actividade ao órgano de representación dos traballadores.
Así mesmo, si pola urxencia non é posible reunir ao Comité de Empresa ou no seu caso ao
conxunto de Delegados de Persoal, os Delegados de Prevención, por acordo maioritario
poderán acordar a decisión de paralizar a actividade.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave por:
? Art. 13.3. LISOS:
Non paralizar nin suspender de forma inmediata a requirimento da Inspección de
Traballo e Seguridade Social, os traballos que se realicen sen observar a normativa
sobre prevención de riscos laborais e que, a xuízo da Inspección, impliquen a
existencia dun risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores, ou retomar os traballos sen emendar previamente as causas que motivaron a
paralización.
? Art. 13.9. LISOS:
As accións ou omisións que impidan o exercicio do dereito dos traballadores a
paralizar a súa actividade nos casos de risco grave e inminente nos termos
previstos no artigo 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
? Art. 13.6. LISOS:
Superar os límites de exposición aos axentes nocivos que, conforme á normativa
sobre prevención de riscos laborais, orixinen riscos de danos para a saúde dos
traballadores sen adoptar as medidas preventivas adecuadas, cando se trate de
riscos graves e inminentes.

Actuación ante situación de risco grave e inminente
A paralización da actividade en caso de risco grave e inminente forma parte do dereito dos
traballadores a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo.
A Lei de Prevención de Riscos no seu artigo 4, apartado 4º entende como risco grave e
inminente “aquel que resulte probable racionalmente que se materialice nun futuro
inmediato e poida supoñer un dano grave para a saúde dos traballadores”.
a. O empresario
O empresario está obrigado a tomar tódalas medidas necesarias para preservar a seguridade e saúde dos traballadores. Entre elas están:
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1º. Informar o antes posible a todos os traballadores afectados acerca da existencia do
devandito risco, e das medidas adoptadas ou que no seu caso deben adoptarse en
materia de protección.
2º. Adoptar as medidas e dar as instrucións precisas para que, en caso de perigo grave,
inminente e inevitable, os traballadores poidan interromper a súa actividade e, se fose
necesario, abandonar de inmediato o lugar de traballo.
3º. Dispoñer do necesario para que o traballador que non puidese poñerse en contacto co
seu superior xerárquico ante unha situación de perigo grave e inminente para a súa
seguridade, a doutros traballadores ou a de terceiros á empresa, estea en condicións,
tendo en conta os seus coñecementos e dos medios técnicos postos á súa disposición,
de adoptar as medidas necesarias para evitar as consecuencias do devandito perigo.
O empresario non poderá esixir aos traballadores que retomen a súa actividade mentres
persista a situación de risco, salvo que existan razóns, debidamente xustificadas e determinadas regulamentariamente, que evidencien a necesidade de continuar a actividade
por motivos de seguridade.
b. Os representantes dos traballadores
No caso de que o empresario non adopte ou non permita adoptar as medidas necesarias
para garantir a seguridade e saúde dos traballadores, os representantes legais destes
poderán acordar, por maioría dos seus membros, a paralización da actividade dos traballadores afectados polo risco.
c. Os Delegados de Prevención
Ante a imposibilidade de reunir coa urxencia que require a situación de risco, á representación do persoal, os Delegados de Prevención poderán acordar por maioría a paralización
(Art. 21.3 LPRL).
Debemos saber…
Cando a paralización da actividade sexa acordada polos representantes dos
traballadores ou polos Delegados de Prevención, esta decisión debe ser comunicada inmediatamente á empresa e á autoridade laboral, a cal ratificará ou anulará
a paralización en 24 horas (Artigo 21.4 LPRL).
• Comunicación á empresa.
A comunicación da paralización da actividade será entregada ao empresario polo
Secretario do Comité de Empresa por escrito e con acuse de recibo.
• Comunicación á autoridade competente.
A comunicación do acordo (Comité de Empresa, Delegados de Persoal ou Delegados de
Prevención) de paralización da actividade debe realizarse de inmediato á autoridade
laboral.
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Debemos saber…
Os traballadores e/ou os seus representantes non poderán ser sancionados como
consecuencia de exercer o seu dereito á paralización da actividade ante unha
situación de exposición a un risco grave e inminente para os traballadores. Só se
poderá sancionar aos traballadores e/ou os seus representantes cando quede
demostrado que interveñan de mala fe ou de forma neglixente grave.

5.5. Dereitos dos delegados de prevención

DEREITOS DOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
• Dereito dos traballadores a elixir os delegados de prevención.
• Protección dos delegados de prevención fronte a represalias ou discriminacións no
exercicio das súas funcións.
• Dispensa de traballo sen perda de salario para exercer as funcións de representación dos traballadores en materia de saúde laboral.
• Formación específica en tempo de traballo e sen perda de salario.
• Dereito de inspección dos lugares de traballo.
• Dereito de obter do empresario as informacións pertinentes en materia de saúde
laboral.
• Dereito de enquisa aos traballadores para coñecer as súas demandas en materia
de saúde laboral
• Dereito a ser consultado sobre cuestións que afectan ou poidan afectar á saúde
laboral e sobre a introdución de novas tecnoloxías.
• Dereito a formular propostas ao empresario sobre materias relevantes de saúde
laboral.
• Dereito de obter do empresario as informacións pertinentes en materia de saúde
laboral.
• Dereito a ser consultado sobre cuestións que afectan ou poidan afectar á saúde
laboral e sobre a introdución de novas tecnoloxías.
• Dereito de participación na constitución e xestión dos Servizos de Prevención.
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5.6 Deber de sixilo profesional
A Lei de Prevención de Riscos Laborais obriga ao delegado de prevención a observar sixilo
profesional respecto das informacións a que tivese acceso como consecuencia da súa
actuación na empresa.
Isto significa que os delegados de prevención non poden utilizar as informacións ás que
teñen dereito en razón do seu cargo para finalidades distintas ás que motivaron o acceso
ás mesmas.
É dicir, mentres a información circule para controlar o cumprimento da normativa, para
denunciar incumprimentos, para propoñer ou negociar melloras, para aumentar o
coñecemento dos traballadores sobre os riscos aos que están expostos ou para, de
calquera outro modo, mellorar os niveis de protección existente, non hai infracción do
deber de sixilo.
Divulgar dita información coa soa finalidade de prexudicar á empresa, si constituiría unha
infracción.
5.7 Garantías dos delegados de prevención
Aos delegados de prevención facilítaselles unhas garantías para que poidan exercer as
súas funcións (competencias e facultades anteriormente mencionadas) como representantes dos traballadores sen sufrir prexuízos nin represalias, a través da Lei 31/1995 de
Prevención de Riscos Laborais no seu artigo 37 e no artigo 68 do TRET.
GARANTÍAS DOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
• Apertura de expediente contraditorio.
• Prioridade de permanencia na empresa ou centro de traballo.
• Protección do representante contra o despedimento ou sanción durante o exercicio das súas funcións, nin dentro do ano seguinte á finalización do seu mandato.
• Prohibición de discriminación na súa promoción económica ou profesional.
• Liberdade de expresión.
• Crédito horario.
• Formación.

5.7.1. Apertura de expediente contraditorio
Regulada no artigo 68.a) do TRET como garantía exclusiva dos representantes, supón que
antes de impoñer sancións graves ou moi graves a un representante é preceptiva a
apertura dun expediente contraditorio no que serán oídos o interesado e os restantes
representantes dos traballadores.
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5.7.2. Prioridade de permanencia na empresa ou centro de traballo
Regulada no artigo 68.b) do TRET consiste no dereito preferente que teñen os representantes dos traballadores a permanecer na empresa nos supostos de suspensión de
contratos ou extinción por causas tecnolóxicas ou económicas. Esta prioridade tamén
opera nos supostos de mobilidade xeográfica (regulados no artigo 40.5 do TRET), cando
estea referida ao mesmo grupo profesional.
5.7.3. Protección do representante contra o despedimento ou sanción durante o exercicio das súas funcións, nin dentro do ano seguinte á finalización do seu mandato.
Protección do representante contra o despedimento ou sanción durante o exercicio das
súas funcións, nin dentro do ano seguinte á finalización do seu mandato, sempre que o
despedimento ou sanción se base na acción do traballador no exercicio da súa representación. Regulada no artigo 68.c) do TRET, o que intenta evitar é que o representante dos
traballadores sexa sancionado ou despedido por algo relacionado coa súa actividade
representativa.
5.7.4. Prohibición de discriminación na súa promoción económica ou profesional.
Prohibición de discriminación na súa promoción económica ou profesional en razón do
desempeño da súa representación. Está regulada no artigo 68.c) do TRET como unha
concreción do artigo 17 do mesmo texto legal que prohibe a discriminación no emprego, e
pretende evitar que un traballador se poida ver prexudicado na súa promoción económica
e/ou profesional pola súa condición de representante dos traballadores.
5.7.5. Liberdade de expresión.
Regulada no artigo 68.d) do TRET supón o dereito dos representantes a expresar as súas
opinións nas materias concernentes ao ámbito da súa representación, o que inclúe a
capacidade de expresalas oralmente, pero tamén de publicalas e distribuílas sempre que
non se perturbe a normalidade da actividade produtiva e se comunique previamente á
empresa. O Comité ten este dereito colexiadamente.
Non poderán vulnerarse os límites xerais deste dereito como son: o respecto ao dereito ao
honor, á intimidade e á propia imaxe doutras persoas.
5.7.6. Crédito horario
Regulada no artigo 68.e) do TRET, supón a concesión aos representantes dos traballadores
dun número de horas mensuais non traballadas pero remuneradas para que as dediquen á
súa función representativa.
O número de horas que se concede vai dende 15 a 40 horas mensuais, dependendo do
número de traballadores da empresa, segundo mostra o seguinte cadro:
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CRÉDITO DE HORAS DELEGADOS PREVENCIÓN
Nº TRABALLADORES

Nº HORAS/MES

<=100

15

101 a 250

20

251 a 500

30

501 a 750

35

>=751

40

Estas horas teñen carácter individual e mensual, é dicir, danse a cada traballador representante e non cabe acumular as horas non consumidas dun mes a outro. O que si poderá
pactarse en convenio colectivo é a acumulación de horas dos distintos membros da
representación nun ou varios dos seus compoñentes, sempre que non se pase o máximo
de 40 horas mensuais.
Presúmese a utilización correcta do crédito horario, o que inclúe non só a súa utilización
en funcións representativas no seo da empresa, senón tamén en actividades organizadas
polo sindicato como son cursos de formación ou reunións.
As horas correspondentes ao crédito horario son retribuídas igual que o traballo efectivo,
é dicir, que o representante dos traballadores conserva o dereito á retribución que
percibise de realizar efectivamente o seu traballo.
Evítase así que o representante dos traballadores resulte prexudicado economicamente
polo tempo dedicado ao exercicio de funcións representativas.
O artigo 37.1 da Lei de Prevención de Riscos Laborais tras reiterar que aos Delegados de
Prevención seranlles de aplicación as garantías do artigo 68 do TRET, especifica que o
tempo utilizado polos Delegados de Prevención para o desempeño das súas funcións en
materia de prevención de riscos laborais será considerado como de exercicio de funcións
de representación a efectos da utilización do crédito de horas mensuais retribuídas.
Non obstante, non se imputará ao citado crédito horario o tempo dedicado a:
• Reunións do Comité de Seguridade e Saúde.
• Calquera outras reunións convocadas polo empresario en materia de prevención de
riscos laborais.
• Acompañar aos técnicos nas avaliacións de riscos.
• Acompañar aos Inspectores de Traballo e Seguridade Social nas visitas aos centros de
traballo.
• Visitar accidentes para coñecer as circunstancias dos mesmos.

72

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

O tempo dedicado a estas funcións considerarase de traballo efectivo, non imputándose
ao crédito horario do Delegado. (Art. 37.3 LPRL)
5.7.7. Formación
Outra garantía dos Delegados de Prevención é dotarlles dos medios e a formación en
materia preventiva que resulte necesario para o exercicio das súas funcións, segundo
establece o artigo 37.2 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Esta formación deberá ser facilitada polo empresario, ben polos seus propios medios ou
mediante concerto con organismos ou entidades especializadas na materia, e deberá estar
adaptada á evolución dos riscos e á aparición doutros novos, repetíndose periodicamente se fose necesario.
O tempo dedicado á formación será considerado como tempo de traballo para todos os
efectos, sen que en ningún caso poida recaer o custo da formación nos Delegados de
Prevención.
A formación deberá impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada laboral ou, na
súa falta noutras horas pero con desconto naquela do tempo investido na mesma (artigo
19.2 da LPRL).
Deberán recibir unha formación mínima de 30 horas que respecte o programa establecido no RD 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de
Prevención, e que lle capacite para o desempeño das funcións de nivel básico.
Nas empresas que desenvolvan algunha actividade incluída no anexo I do Regulamento
dos Servizos de Prevención, esta formación terá unha duración non inferior a 50 horas.
O convenio colectivo poderá mellorar estes mínimos establecendo unha formación de
maior duración.

Lembrar…
• “Non proporcionar a formación ou os medios adecuados para o desenvolvemento
das súas funcións aos Delegados de Prevención supón unha infracción grave do
empresario, recollida no artigo 12.12 da Lei de Infraccións e Sancións na Orde
Social (LISOS) pola que poderán impoñerse sancións que van dende 1502,54 ata
30.050,61 Euros”.
• O artigo 12.12 da Lei 5/2000, de Infraccións e Sancións na Orde Social cualifica
como infracción grave do empresario “Non proporcionar a formación aos
Delegados de Prevención”.
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5.8. Responsabilidades dos delegados de prevención
A responsabilidade, sexa civil ou penal, xorde cando se incumpre a obriga de facer algo
ou de observar a dilixencia debida. Quen ten que garantir a saúde, a persoa sobre a que
recae a obriga de asegurar que o traballo non prexudica a saúde, é o empresario, non o
delegado de prevención. O delegado de prevención, como tal, non ten obrigas preventivas, senón dereitos e facultades. Non exercitar un dereito ou usar de forma defectuosa
unha facultade non xera responsabilidade.
A responsabilidade ten moito que ver coa facultade de tomar decisións, e esta quen a ten
exclusivamente é o empresario.
Ademais está relacionada coa capacidade de detectar erros e/ou situacións potencialmente perigosas que hai que corrixir. Esa capacidade ao empresario presúmeselle, e está
obrigado a tela. O delegado de prevención, non.
Xa que logo, si nunha empresa sucede un accidente, é responsable un delegado de
prevención? Pódeselle impoñer, polo seu cargo, unha sanción penal ou esixirlle unha
indemnización? A RESPOSTA É NON.
Existen dúas circunstancias que merecen unha especial atención respecto da responsabilidade na que pode incorrer o delegado de prevención si viola o sixilo profesional ou se usa
indebidamente a facultade de paralizar o traballo.
La Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que tanto os traballadores como os seus
representantes poden ser censurados polo uso que fagan do dereito de paralización de
traballo só si se probase que obraron con mala fe ou cometido neglixencia grave.
De mediar mala fe ou neglixencia grave, cometeríase unha infracción laboral, sancionable
polo empresario. En ambos casos, se a actuación do delegado de prevención ocasionou un
dano ao empresario, este pode reclamar civilmente unha indemnización dos danos e
prexuízos que sufriu.
En canto á violación do sixilo profesional xa se comentou que é unha falta laboral que
pode ser sancionada polo empresario.
A verdadeira responsabilidade específica dun delegado de prevención é de carácter
sindical. Se non desempeña ben o seu papel pódeselle revogar ou non renovar no cargo. E
esa responsabilidade só a poden esixir os seus representados, é dicir, os demais traballadores da empresa.
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O incumprimento deste apartado supón unha infracción moi grave por:
? Art. 12.11. LISOS
O incumprimento dos dereitos de información consulta e participación dos traballadores recoñecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.
? Art. 12.12. LISOS
Non proporcionar a formación ou os medios adecuados para o desenvolvemento
das súas funcións aos traballadores designados para as actividades de prevención
e aos delegados de prevención.

6. ACTUACIÓNS DUN DELEGADO DE PREVENCIÓN
6.1. Actuación do delegado nun accidente laboral
Ao longo do manual fomos explicando que é un accidente laboral e que dentro das
facultades dos delegados de prevención está a de ser informados dos danos á saúde dos
traballadores, e acompañar aos Inspectores de Traballo e da Seguridade Social.
A empresa ten a obriga de informar sobre a sinistralidade laboral e investigar cada un dos
accidentes laborais que se produzan tanto os leves, graves ou moi graves, os que se
declaran con ou sen baixa laboral, salvo os accidentes in itínere, e informar aos representantes dos traballadores.
Os accidentes laborais poden provocar a baixa laboral ou non, pero en ambos casos a
empresa debe comunicalo a través do Sistema Delta.
Lembrar…
Un accidente laboral é unha lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou
a consecuencia do traballo que execute por conta allea. Artigo 115 da Lei General
da Seguridade Social.

A continuación veremos en que consiste unha investigación de accidentes laborais e en
que sentido intervirá o delegado de prevención.
6.1.1. Investigación de accidentes
Segundo o artigo 16.3 da L.P.R.L., a obrigación do empresario esténdese a investigar todos
aqueles accidentes con consecuencias lesivas para os traballadores afectados.
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Pero si a empresa persegue mellorar a prevención e ter unha aplicación ampla da súa lei, a
investigación deberá estenderse a TODOS os accidentes, incluídos aqueles que non
ocasionen lesións aos traballadores expostos, é dicir, aos “accidentes brancos”, popularmente denominados “incidentes”. A súa investigación permitirá identificar situacións de
risco descoñecidas ou infravaloradas ata ese momento e implantar medidas correctoras
para o seu control, sen que sexa necesario esperar á aparición de consecuencias lesivas
para os traballadores expostos.
O obxectivo principal da investigación de accidentes é a dedución das causas que os
xeraron a través do previo coñecemento dos feitos acaecidos. Nunca buscar os culpables.
Unha vez analizados os fallos, deséñanse e aplícanse as medidas correctivas e preventivas
necesarias para evitar que se volvan a repetir os devanditos accidentes ou similares e
aproveitarase da experiencia para mellorar a prevención na empresa.
Na investigación de todo accidente deberase conseguir a maior información posible, sobre
todas as causas que provocaron o devandito accidente e tamén as que puidesen desencadear o seu desenvolvemento. Para mediante o seu coñecemento e control detectar fallos
ou omisións na organización da prevención na empresa e cuxo control vai significar unha
mellora substancial na mesma.
Por iso, na investigación de todo accidente, débese profundar na análise causal, identificando as causas de distinta topoloxía que interviñeron na súa materialización e non
considerándoas como feitos independentes, senón que débense considerar e analizar na
súa interrelación, xa que tan só a interrelación entre elas é o que en moitos casos aporta a
clave que permite interpretar con certeza o accidente acaecido.
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Como investigar accidentes?
Respondendo a esta cuestión débese convir que non existe un método único nin de valor
universal para a Investigación de Accidentes. Calquera método é válido se garante o logro
dos obxectivos perseguidos.
Agora ben, estudar un accidente cando se acepta de principio que as súas causas poden
ser numerosas, de ámbitos diferentes e ademais interrelacionadas, representa unha
actividade analítica de certa complexidade e por iso convén dispoñer dun método, é dicir,
dun proceso establecido que defina, ou polo menos oriente, que tarefas hai que realizar e
en que orde.
A utilización do “método da árbore de causas” que se apoia nunha concepción pluricausal
do accidente, é unha ferramenta de grande axuda para todo aquel que precise e persiga
profundar na análise causal.
A árbore causal é un diagrama que reflicte a reconstrución da cadea de antecedentes do
accidente, indicado as conexións cronolóxicas e lóxicas existentes entre eles.
Iniciándose no dano producido ou no incidente, e a través da formulación dalgunhas
preguntas predeterminadas, o proceso vai remontando a súa procura ata completar a
árbore. Este finaliza cando:
a) Identifícanse as situacións primarias que non precisan doutras anteriores para ser
explicadas, é dicir, as respostas non fan progresar no coñecemento dos acontecementos.
b) Debido a unha toma de datos incompleta ou incorrecta descoñécense os antecedentes
que propiciaron unha determinada situación de feito. A árbore causal constitúe un
ordinograma no que se reflicten graficamente todos os feitos recolleitos e as relacións
existentes entre eles, facilitando enormemente a detección de causas, incluso aquelas
aparentemente ocultas e/ou non directamente ligadas ao suceso, e que o proceso
metodolóxico axuda a descubrir e relacionar.
CONTIDO DUNHA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
•
•
•
•
•
•
•

DATOS DO TRABALLADOR.
DATOS DA EMPRESA.
DESCRICIÓN DO ACCIDENTE.
FORMA NA QUE SE PRODUCIU O ACCIDENTE.
LESIÓNS FÍSICAS.
DANOS MATERIAIS.
ANÁLISE DAS CAUSAS INMEDIATAS (condicións perigosas e/ou actos inseguros) E
CAUSAS BÁSICAS (relacionadas co factor de traballo e factor humano).
• MEDIDAS CORRECTORAS E PREVENTIVAS.
• VALORACIÓN DOS CUSTOS DO ACCIDENTE.
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Causas Básicas e Inmediatas
Un estudo inicial dun accidente determina sempre, unha razón aparente pola que sucedeu
o feito. Pero é necesario realizar unha análise máis profunda e valorar todos os motivos
que provocaron ese accidente laboral. Pódense distinguir dous grandes grupos de causas:
• Causas Inmediatas: son os motivos inmediatos polos que un accidente puido producirse.
• Causas Básicas: son as que provocaron os motivos inmediatos anteriormente mencionados. Actuando sobre estas causas eliminaranse soas as causas inmediatas e evitaranse
as repeticións non só de similares accidentes, senón doutros diferentes pero que teñan
as mesmas causas básicas.

CAUSAS INMEDIATAS

CAUSAS BÁSICAS

· Condicións materiais de traballo
(máquinas, materiais,
instalacións/equipos).
· Factores relativos ao ambiente de
traballo (Espazo, accesos e superficies de
traballo e/ou de paso, Ambiente de
traballo).
· Actos inseguros

· Relacionadas co factor
humano/individuo (persoais,
coñecementos-aptitude,
comportamento-actitude, fatiga)
· Relacionadas coa organización de
traballo/xestión da prevención (Tipo
e/ou organización da tarefa,
Comunicación / Formación, Defectos de
xestión.
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?

Como actuar ante un accidente laboral dun traballador?
Explicar o organigrama de pasos a seguir ante un accidente laboral ao traballador/afiliado, e calquera outro asesoramento necesario.

?

É obrigatorio que acuda o delegado de prevención a acompañar ao técnico de
PRL a realizar a investigación de accidente?
Esta actuación está dentro das súas competencias e facultades.

?

Pode solicitar unha copia do informe de investigación?
Si, o delegado ten facultades para poder solicitar o informe, e a empresa a
obriga de remitirllo.

?

Cando hai que realizar a investigación de accidentes?
Inmediatamente despois de que se suceda para que non varíen as circunstancias.
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O incumprimento deste apartado supón:
? Unha infracción grave, Art. 12.3. LISOS, por:
Non dar conta en tempo e forma á autoridade laboral, conforme ás disposicións
vixentes dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades profesionais
declaradas cando teñan a cualificación de graves, moi graves ou mortais, ou non
levar a cabo unha investigación en caso de producirse danos á saúde dos traballadores ou de ter indicios de que as medidas preventivas son insuficientes.
? Unha infracción leve, Art.11.2. LISOS, por:
Non dar conta, en tempo e forma, á autoridade laboral competente, conforme ás
disposicións vixentes, dos accidentes de traballo ocorridos e das enfermidades
profesionais declaradas cando teñan a cualificación de leves.
6.2. Actuacións na vixilancia da saúde
O empresario, como xa mencionamos noutros apartados, ten a obriga de levar a cabo a
vixilancia da saúde dos traballadores, segundo especifica o artigo 22 da LPRL. Por iso
consideramos oportuno aclarar todo o relativo a esta obriga para que o delegado de
prevención poida asesorar respecto diso aos nosos afiliados.
Esta obriga constitúe así mesmo un dereito dos traballadores.

CONTIDO DUNHA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Artigo 22 LPRL:
1. O empresario garantirá aos traballadores ao seu servizo a vixilancia periódica do
seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo.
• Esta vixilancia só poderá levarse a cabo cando o traballador preste o seu consentimento.
• Deste carácter voluntario só se exceptuarán, previo informe dos representantes
dos traballadores:
? os supostos nos que a realización dos recoñecementos sexa imprescindible para
avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos traballadores,
? ou para verificar se o estado de saúde do traballador pode constituír un perigo
para o mesmo, para os demais traballadores
? ou para outras persoas relacionadas coa empresa ou cando así estea establecido nunha disposición legal en relación coa protección de riscos específicos
e/ou actividades de especial perigo.
….
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2. As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores levaranse a cabo
respectando sempre o dereito á intimidade e á dignidade da persoa do traballador e a confidencia de toda a información relacionada co seu estado de saúde.
3. Os resultados da vixilancia a que se refire o apartado anterior serán comunicados
aos traballadores afectados.
4. Os datos relativos á vixilancia da saúde dos traballadores non poderán ser usados
con fins discriminatorios nin en prexuízo do traballador.
O acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e
ás autoridades sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores,
sen que poida facilitarse ao empresario ou a outras persoas sen consentimento
expreso do traballador.
Non obstante o anterior, o empresario e as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados das conclusións que se deriven
dos recoñecementos efectuados en relación coa aptitude do traballador para o
desempeño do posto de traballo ou coa necesidade de introducir ou mellorar as
medidas de protección e prevención, a fin de que poidan desenvolver correctamente as súas funcións en materia preventiva.
5. Nos supostos en que a natureza dos riscos inherentes ao traballo o faga necesario,
o dereito dos traballadores á vixilancia periódica do seu estado de saúde deberá
ser prolongado máis aló da finalización da relación laboral, nos termos que
regulamentariamente se determine.
6. As medidas de vixilancia e control da saúde dos traballadores levaranse a cabo por
persoal sanitario con competencia técnica, formación e capacidade acreditada.
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?

Pódenme entregar os resultados dos recoñecementos médicos?
Non, unicamente os certificados de aptitude

?

Cada canto se debe realizar un recoñecemento médico?
De forma periódica ou segundo o marque a normativa específica no caso de
que exista.
A periodicidade dos recoñecementos deberá estar en función do tipo de risco,
do nivel de exposición e da existencia de probas eficaces de detección precoz.

?

É obrigatorio presentarse se citan ao traballador para facerse un recoñecemento médico?
O recoñecemento é voluntario salvo que se inclúa nalgunhas das 3 excepcións
que se inclúen no apartado 1 do artigo 22 da LPRL.
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?

Se o traballador sofre unha baixa laboral maior de 6 meses, debería facerse un
novo recoñecemento?
Si, é recomendable levar a cabo a vixilancia da saúde logo dun período longo de IT.

?

Poden solicitar un delegado de prevención un recoñecemento médico para os
traballadores?
No caso de considerar que os traballadores se atopan expostos a riscos para a
súa saúde e que as medidas preventivas non garanten a súa seguridade e
saúde, poden e deben solicitar á empresa por escrito a realización de recoñecementos médicos específicos dos traballadores afectados, para verificar a
efectividade das medidas adoptadas polo empresario/a e os efectos que poden
ter as condicións de traballo sobre os traballadores.

?

Quen debe pedir a adaptación do posto de traballo? Onde?
Debe solicitala o propio traballador ao Servizo de Prevención e, en caso necesario, será asesorado e representado polo seu delegado de prevención no Comité
de seguridade e saúde.

?

Como presentar unha queixa relacionada coa vixilancia da saúde?
Realizarase un informe por escrito ao Comité de Seguridade e Saúde, como
delegado de prevención, e no caso de que sexa un tema persoal do traballador,
poderase dirixir o mesmo ao Servizo de Prevención (SPRL).

?

Se a traballadora quédase embarazada, está obrigada a comunicalo? como e
cando debe de facelo?
A traballadora debería de comunicalo para que se tomen as medidas necesarias
de protección, pero non está obrigada. En cada empresa, administración ou
centro de traballo, existe un procedemento de comunicación de estado de
embarazo, que se tramita dende o SPRL. Este deberá avaliar o posto da traballadora embarazada e comprobar si existe risco durante o embarazo, si existe
deberá modificar as condicións de traballo ou se non hai máis remedio
cambiala de posto.

O incumprimento deste apartado supón:
? Unha infracción grave, Art. 12.2. LISOS, por:
Non realizar os recoñecementos médicos e probas de vixilancia periódica do estado
de saúde dos traballadores que procedan conforme á normativa sobre prevención
de riscos laborais, ou non comunicar o seu resultado aos traballadores afectados.
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? Unha infracción grave, Art.12.4. LISOS, por:
Non rexistrar e arquivar os datos obtidos nas avaliacións, controis, recoñecementos, investigacións ou informes a que se refiren os artigos 16, 22 e 23 da Lei
31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
? Unha infracción moi grave, Art. 13.1.LISOS., por:
Non observar as normas específicas en materia de protección da seguridade e a
saúde das traballadoras durante os períodos de embarazo e lactación.
? Unha infracción moi grave, Art. 13.4.LISOS, por:
A adscrición dos traballadores a postos de traballo cuxas condicións fosen incompatibles coas súas características persoais coñecidas ou que se atopen manifestamente en estados ou situacións transitorias que non respondan ás esixencias
psicofísicas dos respectivos postos de traballo así como a dedicación daqueles á
realización de tarefas sen tomar en consideración as súas capacidades profesionais
en materia de seguridade e saúde no traballo, cando diso se derive un risco grave e
inminente para a seguridade e saúde dos traballadores.
? Unha infracción moi grave, Art. 13.5.LISOS, por:
Incumprir o deber de confidencia no uso dos datos relativos á vixilancia da saúde
dos traballadores, nos termos previstos no apartado 4 do artigo 22 da Lei de
Prevención de Riscos Laborais.
6.3. A Inspección de Traballo e Seguridade Social, o delegado de prevención e denuncias
de incumprimentos.
A Inspección de Traballo e Seguridade Social réxese pola Lei 42/1997, de 14 de novembro,
Ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
Dita Lei configura á Inspección de Traballo e Seguridade Social como un sistema institucional integrado e coherente co modelo constitucional de Estado, en que a Administración
Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas distribúense as competencias, de modo
que os funcionarios da Inspección de Traballo exercitan os cometidos que legalmente
teñen encomendados, con independencia de cal sexa a Administración titular da competencia, actuando funcionalmente nuns casos como Administración Xeral do Estado e
noutros como Administración Autonómica.
Á Inspección de Traballo e Seguridade Social correspóndelle a función da vixilancia e
control da normativa sobre prevención de riscos laborais, segundo o artigo 9 de LPRL. En
cumprimento desta misión, terá as seguintes funcións:
• Vixiar o cumprimento da normativa sobre prevención de riscos laborais, así como das
normas xurídico-técnicas que incidan nas condicións de traballo en materia de prevención, aínda que non tivesen a cualificación directa de normativa laboral, propoñendo á
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autoridade laboral competente a sanción correspondente, cando comprobase unha
infracción á normativa sobre prevención de riscos laborais.
• Asesorar e informar ás empresas e aos traballadores sobre o xeito máis efectivo de
cumprir as disposicións cuxa vixilancia ten encomendada.
• Elaborar os informes solicitados polos Xulgados do Social nas demandas deducidas ante
os mesmos nos procedementos de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
• Informar á autoridade laboral sobre os accidentes de traballo mortais, moi graves ou
graves, e sobre aqueloutros en que, polas súas características ou polos suxeitos afectados, se considere necesario o devandito informe, así como sobre as enfermidades
profesionais nas que concorran ditas cualificacións e, en xeral, nos supostos en que
aquela o solicite respecto do cumprimento da normativa legal en materia de prevención
de riscos laborais.
• Comprobar e favorecer o cumprimento das obrigas asumidas polos servizos de prevención.
• Ordenar a paralización inmediata de traballos cando, a xuízo do inspector, se advirta a
existencia de risco grave e inminente para a seguridade ou saúde dos traballadores.
As Administracións Xeral do Estado e das comunidades autónomas adoptarán, nos seus
respectivos ámbitos de competencia, as medidas necesarias para garantir a colaboración
pericial e o asesoramento técnico necesarios á Inspección de Traballo e Seguridade Social
que, no ámbito da Administración Xeral do Estado serán prestados polo Instituto Nacional
de Seguridade e Hixiene no Traballo, e na Comunidade de Madrid será o IRSST.
O delegado de prevención, do mesmo xeito que o traballador, poderán recorrer á
Inspección de Traballo e Seguridade Social si consideran que as medidas adoptadas e os
medios utilizados polo empresario non son suficientes para garantir a seguridade e a
saúde no traballo. (LPRL art. 40.1).
Como exemplos dunha posible denuncia para poñelo en coñecemento da Inspección de
Traballo podería ser: a insuficiente ou nula información aos traballadores, si a empresa/administración non permite que a consulta e/ou participación dos traballadores, si non
proporciona a formación, a vixilancia da saúde, si non organiza as medidas de urxencia, etc.
Nas visitas aos centros de traballo para a comprobación do cumprimento da normativa
sobre prevención de riscos laborais, o Inspector de Traballo e Seguridade Social comunicará a súa presenza ao empresario ou ao seu representante ou á persoa inspeccionada, ao
Comité de Seguridade e Saúde, ao Delegado de Prevención ou, na súa ausencia, aos
representantes legais dos traballadores, a fin de que poidan acompañarlle durante o
desenvolvemento da súa visita e formularlle as observacións que estimen oportunas, a
menos que considere que ditas comunicacións poidan prexudicar o éxito das súas
funcións.
A Inspección de Traballo e Seguridade Social informará aos Delegados de Prevención
sobre os resultados das visitas a que fai referencia o apartado anterior e sobre as medidas
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adoptadas como consecuencia das mesmas, así como ao empresario mediante dilixencia
no Libro de Visitas da Inspección de Traballo e Seguridade Social que debe existir en cada
centro de traballo.
As organizacións sindicais e empresariais máis representativas serán consultadas con
carácter previo á elaboración dos plans de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social en materia de prevención de riscos no traballo, en especial dos programas
específicos para empresas de menos de seis traballadores, e informadas do resultado de
devanditos plans.
Cando concorran varias empresas nun mesmo centro de traballo, os delegados de
prevención da empresa titular poderán acompañar aos Inspectores de Traballo así como
realizar visitas, comunicándose cos delegados de prevención das outras empresas ou na
súa falta cos traballadores, nos temas referidos á coordinación empresarial (RD 171/2004,
art.15.3).

PREGUNTAS FRECUENTES COMO DELEGADOS DE PREVENCIÓN
?

Débese avisar aos delegados de prevención cando acode a Inspección de
Traballo e Seguridade Social ao centro de traballo?
Si, xa que está dentro das súas competencias o acompañar á Inspección de
Traballo e Seguridade Social.

?

Os delegados de prevención recibirán unha copia do informe que realice a
Inspección de Traballo e Seguridade Social?
Si recibirían a copia do informe.

6.4. Actuacións cos organismos autonómicos de prevención de riscos laborais
A nivel nacional, como xa explicamos anteriormente, o organismo de maior competencia
en prevención de riscos laborais é o Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo
(INSHT).
El INSHT actúa como centro de referencia nacional da Axencia Europea para a Seguridade
e Saúde no Traballo, e das Institucións da Unión Europea, garantindo a coordinación e a
transmisión da información sobre Seguridade e Saúde no traballo, a nivel nacional.
Cada comunidade autónoma ten cedidas as competencias para a xestión da política de
prevención de riscos laborais.
Por iso, o delegado de prevención co obxectivo de esixir o cumprimento da lei de prevención de riscos laborais e, cumprir coa súa función de vixilancia e control poderá acudir ao
centro, unidade ou instituto que lle corresponda para poñer en coñecemento calquera
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condición de traballo perigosa ou inadecuada no centro de traballo, e solicitar asesoramento preciso e necesario.
A continuación detállanse os organismos autonómicos, aparte das diferentes unidades
e/ou servicios de prevención propios dos que dispoñen as diferentes administracións
públicas, aos que podedes acudir:
• Centros de Asistencia Técnica de Bilbao, de San Sebastián e de Vitoria (OSALAN)
• Centros de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía en: Almería, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, e Sevilla.
• Centros de Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo de Cataluña en: Barcelona,
Gerona, Lérida, e Tarragona.
• Centros de Seguridad y Salud en el Trabajo de Alicante, de Castellón, e de Valencia
• Centros de Seguridad y Salud en el Trabajo de Badajoz y Cáceres.
• Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo de Cantabria.
• Centro de Seguridade e Saúde Laboral da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.
• Centros de Seguridad, Higiene y Condiciones de Trabajo de Huesca, e de Teruel.
• Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
• Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
• Institutos Canarios de Seguridad Laboral e Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de
Tenerife.
• Instituto de Salud Laboral de las Islas Baleares.
• Instituto de Seguridad y Salud Laboral en la Región de Murcia.
• Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo (ISSGA).
• Instituto Navarro de Salud Laboral.
• Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en Madrid.
• Instituto Riojano de Salud Laboral.
• Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Unidades de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, e Zamora.
O delegado de prevención co obxectivo de esixir o cumprimento da lei de prevención de
riscos laborais e cumprir coa súa función de vixilancia e control, poderá acudir a calquera
deles para poñer en coñecemento calquera condición de traballo perigosa ou inadecuada
no centro de traballo.
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7. COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
A participación dos traballadores en tódalas cuestións relativas á protección da súa saúde
no traballo é un dereito de todos eles e á vez unha obriga do empresario intrínseca ao seu
deber de protección. Na LPRL defínense dúas formas básicas de participación dos traballadores: unha a través dos Delegados de prevención (á que se dedica a nosa guía), e outra
mediante os Comités de seguridade e saúde.
O Comité de Seguridade e Saúde, formado en centros de traballo de 50 ou máis traballadores, é o órgano consultivo en materia preventiva da empresa, no cal participan representantes designados pola empresa e en igual número por delegados de prevención.
Trátase dun foro de participación e de consulta regular e periódica para a planificación da
prevención no centro de traballo.
O artigo 38 da LPRL, defíneo como un órgano paritario, colexiado e consultivo.
Ao tratarse dun órgano paritario, dando a mesma importancia á representación dos
traballadores, que á representación da empresa, en tómaa de decisións sobre as actuacións preventivas a levar a cabo na empresa; aínda que a responsabilidade de levar a cabo
as medidas preventivas e as consecuencias por incumprimentos en materia de seguridade
e saúde, é unicamente do empresario/a.
Ademais é un órgano colexiado, significa que as decisións que se toman dentro do Comité
sobre actuacións a seguir pola empresa en materia de seguridade e saúde, pasan a ter
carácter consultivo para a empresa. Son fundamentais as actas do Comité de Seguridade e
Saúde, que serán asinadas por todos os membros do Comité ao final de cada reunión,
sendo sempre obrigatorias as firmas do Presidente e do Secretario do comité de seguridade e saúde.
Debe reunirse trimestralmente como mínimo, ou cando o solicite algunha das dúas partes
que o compoñen. O Comité dotarase a si mesmo das súas propias normas de funcionamento (LPRL art. 38.3.) mediante o establecemento dun Regulamento de Funcionamento
Interno, no cal se establezan puntos como as funcións do Presidente e Secretario, a periodicidade das reunións ordinarias, a forma de convocar as reunións extraordinarias, etc.
É moi importante a formación dos membros do Comité en materia preventiva, o ideal
sería que todos tivesen o curso de nivel básico en prevención de riscos laborais, para
despois ter a suficiente capacidade para propoñer e alcanzar acordos, que se recollerán
por escrito nas actas de cada reunión que deberán ser asinados por todos os membros.
En empresas con varios centros de traballo dotados de Comité de Seguridade e Saúde
pódese acordar cos seus traballadores a creación de Comités Intercentros, (LPRL art.
38.3.).
Os Delegados de Prevención poden solicitar ao Comité de Seguridade e Saúde, que
técnicos da súa confianza alleos á empresa, outros Delegados Sindicais ou traballadores
con especial cualificación ou información participen con voz e sen voto nas reunións do
Comité de Seguridade e Saúde (LPRL art. 38.2).
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Os Comités de Seguridade e Saúde de empresas que desenvolvan a súa actividade nun
mesmo centro de traballo poden acordar a realización de reunións conxuntas (LPRL art
39.4).
Lembrar…
O Comité de Seguridade e Saúde é o órgano paritario e colexiado de participación
destinado á consulta regular e periódica das actuacións da empresa en materia de
prevención de riscos laborais.
Constituirase en todas as empresas ou centros de traballo que conten con 50 ou
máis traballadores (Art. 38 LPRL).

7.1. Constitución e composición
O primeiro paso para formar o Comité de Seguridade e Saúde é comunicar á empresa a
solicitude de constitución do Comité de Seguridade e Saúde, instando á empresa a que
nomee aos seus representantes no mesmo.
Para asegurar que o Comité teña o mellor funcionamento débese solicitar á empresa que
non inclúa no mesmo aos membros do servizo de prevención da empresa, ao tratarse de
órganos asesores da empresa, en materia preventiva, que deben manterse á marxe dos
intereses empresariais.
O segundo paso sería a formalización da constitución.
Sería conveniente segundo a constitución dos comités e o funcionamento do mesmo,
crear grupos de traballo (dentro dos compoñentes do comité) e que existise unha comisión permanente constituída por un membro de cada organización sindical de representación e un membro da parte administrativa ou empresarial, para axilizar problemas cotiáns
que se aveciñen ata que se celebre o pleno do correspondente comité.
A empresa ten o compromiso de dotar de recursos propios aos comités de seguridade e
saúde segundo as necesidades destes para o seu funcionamento e desenvolvemento
adecuado.

Lembrar…
Si ao solicitarse por escrito a constitución do Comité, e nun prazo razoable non se
obtén unha resposta positiva, pódese presentar unha denuncia á Inspección de
Traballo.
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7.2. Funcionamento
O Comité de Seguridade e Saúde adoptará as súas propias normas de funcionamento,
reuníndose trimestralmente e sempre que o solicite algunha das representacións no
mesmo (Art. 38.3 LPRL).
Na Acta de Constitución do Comité débense recoller as pautas de funcionamento, e
posteriormente desenvolvelas no Regulamento.
Á hora de realizar un Regulamento de Funcionamento Interno do Comité de Seguridade e
Saúde, incluiranse, entre outros, os seguintes aspectos:
• Nomear e desenvolver as funcións do Presidente e secretario/a, pode ser unha figura
para cada unha das partes, e ter carácter rotatorio. Ademais incluirase o período de
duración, e a alternancia entre a parte social e a empresarial
• Composición do comité, e forma na que se inclúen os membros e se cobren posibles
vacantes necesarias. As funcións dos mesmos, que sexan complementarias á LPRL por
convenio ou outras novas que se establezan de acordo entre as partes.
• A representación do Comité deberá ser sempre de carácter mixto con presenza de, polo
menos, un membro de cada unha das partes.
• Fundamentar xuridicamente a creación e funcións do comité segundo a LPRL e outras.
• As reunións deben convocarse por escrito, con orde do día e con suficiente antelación
para poder preparalas. Se fose necesario poderíase solicitar unha ampliación da orde do
día por escrito ao Presidente do Comité de Seguridade e Saúde. Poderán ser ordinarias
e extraordinarias, neste último caso marcarase o prazo e o quórum necesario en caso de
non estar todos os asistentes.
• As reunións extraordinarias poden convocarse por diversos asuntos como: accidentes,
danos ou incidentes graves, sancións por incumprimentos, tarefas puntuais especialmente perigosas, etc.
• Realizarase unha acta de cada reunión onde se recollan os temas tratados, os acordos, e
discrepancias, responsables e prazos a cumprir.
• Proceso de toma de decisións (paritarias), tendo en conta a posibilidade de que existan
discrepancias e se impugne o non estar conforme cos acordos adoptados.
• Participación de traballadores, asesores externos nas reunións que se acorde e/ou sexa
necesario.
• Posibilidade de crear grupos de traballo para tratar temas específicos e forma de
traballo.
• Nas reunións periódicas a empresa deberá presentar un informe do cumprimento do
plan de prevención, incluíndo estatísticas dos accidentes laborais e enfermidades
profesionais, formación impartida, etc.
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Unha vez que se redacte o Regulamento é importante que se cumpra en todos os seus
aspectos, se firme en todas as súas follas por todos os membros, e se rexistre na Autoridade Laboral para evitar discrepancias sobre o seu contido.
É importante que as conclusións das reunións do Comité de Seguridade e Saúde se
trasladen ao resto de traballadores de forma sistemática.
7.3. Competencias e facultades
A Lei de Prevención de Riscos Laborais no seu Artigo 39, outórgalles aos membros do
Comité de Seguridade e Saúde as competencias e facultades que lle van a permitir
cumprir co exercicio das súas funcións en materia preventiva.

COMPETENCIAS E FACULTADES
• Participar na elaboración, desenvolvemento e avaliación do Plan de Prevención.
• Discutir, antes da súa posta en práctica, os proxectos en materia de organización
do traballo e introdución de novas tecnoloxías, no referente á súa incidencia na
prevención de riscos.
• Promover iniciativas de prevención e mellora das condicións de traballo.
• Informar a memoria e programación anual dos Servizos de Prevención.
• Visitar o centro de traballo para coñecer directamente a situación relativa á
prevención de riscos.
• Acceder a toda a información e documentación necesaria para o desenvolvemento das súas funcións.
• Analizar os danos á saúde co fin de valorar as súas causas e propoñer medidas
preventivas.

7.3.1. Competencias
O apartado 1 do artigo 39 da Lei de Prevención de Riscos Laborais establece as competencias que a Lexislación outorga aos membros do Comité de Seguridade e Saúde (Delegados
de Prevención no caso da representación dos traballadores):
Os membros do Comité, os Delegados de Prevención, terán acceso á documentación á que
se refire o artigo 23 da LPRL, para o cumprimento destas competencias:
• Plan de Prevención.
• Avaliación de Riscos para a seguridade e saúde no traballo, e planificación da acción
preventiva (Artigo 16 LPRL).
• Medidas de protección e de prevención a adoptar e, no seu caso, material de protección
que deba utilizarse.
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• Resultado dos controis periódicos das condicións de traballo e da actividade dos
traballadores (Artigo 16.3 LPRL).
• Práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores e conclusións obtidas dos
mesmos (Artigo 22 LPRL).
• Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causen ao traballador/a unha incapacidade laboral superior a un día de traballo.

8. SERVIZOS DE PREVENCIÓN
8.1. Que é e para que serve un Servizo de Prevención?
O empresario debe cumprir co deber de prevención e para iso, é necesario contar cun
servizo especializado, pola complexidade dos temas a tratar e a asistencia a prestar.
Como xa sabemos, a prevención debe integrarse na xestión empresarial e debe asumirse
por toda a Dirección da empresa, pero ademais será necesario dotar de recursos especializados niso.
O servizo de prevención enténdese como servizo de prevención o conxunto de medios
humanos e materiais necesarios para realizar as actividades preventivas a fin de garantir a
adecuada protección da seguridade e a saúde dos traballadores, asesorando e asistindo
para iso ao empresario, aos traballadores e aos seus representantes e aos órganos de
representación especializados.
O Servizo de Prevención é un órgano estruturado, dotado de estabilidade e de carácter
interdisciplinario co fin de lograr o obxectivo común de salvagardar a seguridade e a saúde
dos traballadores.
Para exercer as súas funcións contará coa información e documentación necesaria para
realizar as tarefas preventivas. Esta información será toda a relativa aos riscos da empresa
e as medidas e actividades de protección e prevención, así como a documentación relativa
á avaliación dos riscos, datos de sinistralidade, etc.
Os servizos de prevención deberán estar en condicións de proporcionar á empresa o
asesoramento e apoio que precise en función dos tipos de risco nela existentes e no
referente a:
a. O deseño, implantación e aplicación dun plan de prevención de riscos laborais que
permita a integración da prevención na empresa.
b. A avaliación dos factores de risco que poidan afectar á seguridade e a saúde dos
traballadores nos termos previstos no artigo 16 desta Lei.
c. A planificación da actividade preventiva e a determinación das prioridades na adopción
das medidas preventivas e a vixilancia da súa eficacia.
d. A información e formación dos traballadores, nos termos previstos nos artigos 18 e 19
desta Lei.
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e. A prestación dos primeiros auxilios e plans de urxencia.
f. A vixilancia da saúde dos traballadores en relación cos riscos derivados do traballo.
Se a empresa non levase a cabo as actividades preventivas con recursos propios, a asunción das funcións respecto das materias descritas anteriormente só poderá facerse por un
servizo de prevención alleo.

ofrece a posibilidade ao empresario de recorrer a un ou máis Servizos de Prevención, xa
sexan propios ou alleos, cando a designación de traballadores sexa insuficiente, en
empresas que teñan varios centros de traballo, ou simplemente por colaboración entre
distintos Servizos de Prevención.
8.1.1. Servizo de Prevención Propio
O Servizo de Prevención Propio constituirase na empresa como unidade organizativa
específica, cuxos integrantes débense dedicar de forma exclusiva á actividade preventiva
na empresa.
Os medios humanos e materiais que o forman deberán ser os necesarios en función dos
mesmos criterios citados en relación aos traballadores designados. O Regulamento dos
Servicios de Prevención (RSP), na súa Disposición Adicional Sétima, recomenda concretar
estes aspectos mediante a negociación colectiva ou por medio dos acordos do artigo 8.3.
do Estatuto dos Traballadores.
Doutra banda, se se constituíse na empresa un Servizo de Prevención Propio, este deberá
contar cun mínimo de dúas disciplinas preventivas (de nivel superior) das determinadas
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no artigo 34 de RSP. Estas disciplinas son: Medicina do Traballo, Seguridade no Traballo,
Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada. Ademais, o Servizo de Prevención Propio deberá contar igualmente con persoal con menor capacitación para desempeñar funcións a Nivel Básico e/ou Intermedio.
No caso de que o Servizo de Prevención propio asuma a función de vixilancia e control da
saúde dos traballadores, será obrigatoria a existencia dun médico especialista en Medicina
do Traballo ou un diplomado en Medicina de Empresa e un ATS/DUE de empresa. Neste
sentido, os chamados “Servizos Médicos” quedaron integrados nos Servizos de Prevención
de cada empresa.
A opción do empresario de constituír un Servizo de Prevención Propio para organizar a
prevención, será de carácter obrigatorio nos seguintes supostos:
? Empresa de máis de 500 traballadores.
? Empresa de máis de 250 traballadores que desempeñen algunha das actividades que se
sinalan no Anexo I do RSP.
? Por decisión da autoridade laboral en empresas de calquera tamaño que se dediquen a
actividades perigosas ou á vista dos índices de frecuencia e gravidade da súa sinistralidade. Neste suposto, o empresario pode optar por concertar as actividades preventivas
cun Servizo de Prevención alleo á empresa, o que non é posible nos dous supostos
anteriores, que son de carácter obrigatorio.
Un caso particular dos Servizos de Prevención propios son os denominados “Servizos de
Prevención mancomunados”. Este sistema de organización da prevención ten a mesma
consideración legal que os Servizos de Prevención propios, contando cos mesmos medios
e requisitos.
As situacións nas que se pode constituír un Servizo de Prevención mancomunado son:
- Nun mesmo centro de traballo, edificio ou centro comercial no que de forma simultánea
desenvolvan as súas actividades distintas empresas.
- Nun mesmo sector produtivo ou grupo empresarial, ou para empresas que desenvolvan
as súas actividades nun polígono industrial ou área xeográfica limitada.
A actividade preventiva destes Servizos de Prevención mancomunados afectará unicamente ás empresas que o constitúan.
Cando a empresa constitúa un Servizo de Prevención Propio será obrigatorio someter o
sistema preventivo a unha auditoría externa para comprobar que se realizaron correctamente as actividades preventivas e para analizar se os recursos e medios que se dispoñen
para iso son os suficientes. Esta auditoría realizarana persoas físicas ou xurídicas que
conten coa autorización da Autoridade Laboral competente.
A primeira auditoría do sistema de prevención da empresa deberá levarse a cabo dentro
dos doce meses seguintes ao momento en que se dispoña da planificación da actividade
preventiva.

92

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

A auditoría deberá ser repetida cada catro anos, excepto cando se realicen actividades
incluídas no anexo I do RD.39/1997, sobre o Regulamento dos Servizos de Prevención, en
que o prazo será de dous anos.
8.1.2. Servizos de Prevención Alleo
O empresario pode concertar as actividades preventivas cunha entidade especializada
allea á empresa. Deberá recorrer a este concerto de xeito obrigatorio cando se dean as
seguintes circunstancias:
- Insuficiencia da designación de traballadores por parte do empresario para realizar as
tarefas preventivas.
- Opción de adoptalo tralo requirimento da Autoridade Laboral de constituír un Servizo
de Prevención Propio.
- Cando o empresario de forma persoal ou o Servizo de Prevención Propio da empresa
asuman parcialmente a actividade preventiva, desenvolvéndose o resto por un ou
vario Servizos de Prevención alleos.
As entidades especializadas deberán obter a aprobación da administración sanitaria e a
acreditación por parte da administración laboral para poder actuar como Servizos de
Prevención alleos en todo o territorio español.
Así mesmo, estas entidades deberán contar cunha organización, instalacións e recursos
humanos e materiais adecuados, contando con especialistas en tódalas disciplinas
preventivas xunto con persoal para desempeñar funcións de nivel básico e intermedio.
Os Servizos de Prevención alleos deben constituír unha garantía co obxecto de cubrir a súa
eventual responsabilidade, por iso deberán subscribir unha póliza de seguro que cubra a
súa responsabilidade na contía que se determine regulamentariamente e sen que aquela
constitúa o límite da responsabilidade do servizo. (Lei 25/2009).
Non poderán actuar como Servizos de Prevención alleos aquelas entidades que teñan
relacións comerciais, financeiras ou de calquera outro tipo coas empresas coas que se
pretenda levar a cabo o concerto da actividade preventiva.
8.1.3. Servizo de Prevención Mixto
O Servizo de Prevención Mixto é o servizo creado a partir da obrigatoriedade de dispoñer
dun servizo de prevención propio en base ao número de traballadores da organización ou
empresa, pero sen asumir polo propio servizo todas as especialidades preventivas, que
son:
• Seguridade no traballo.
• Hixiene Industrial.
• Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.
• Vixilancia da Saúde.
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É dicir, combinaríanse a modalidade de servizo de prevención propio e alleo. As especialidades preventivas que habitualmente son subcontratadas externamente
son Hixiene Industrial e Vixilancia da Saúde. Iso é debido aos especiais requisitos implícitos que ditas disciplinas supoñen á hora tanto de dispoñer de persoal cualificado como
de medios técnicos para levalas a cabo.
O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.15. LISOS:
a. Non designar a un ou varios traballadores para ocuparse das actividades de
protección e prevención na empresa ou non organizar ou concertar un servizo
de prevención cando iso sexa preceptivo ou non dotar aos recursos preventivos
dos medios que sexan necesarios para o desenvolvemento das actividades
preventivas.
b. A falta de presenza dos recursos preventivos cando iso sexa preceptivo ou o
incumprimento das obrigas derivadas da súa presenza
? Art. 12.19. LISOS:
Non facilitar aos traballadores designados ou ao servizo de prevención o acceso á
información e documentación sinaladas no apartado 1 do artigo 18 e no apartado
1 do artigo 23 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
? Art. 12.20. LISOS:
Non someter, nos termos regulamentariamente establecidos, o sistema de prevención da empresa ao control dunha auditoría ou avaliación externa cando non se
concertou o servizo de prevención cunha entidade especializada allea á empresa.
? Art. 12.22. LISOS:
Incumprir as obrigas derivadas de actividades correspondentes a servizos de
prevención alleos respecto dos seus empresarios concertados, de acordo coa
normativa aplicable.

FUNCIÓNS DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
• Promover a xestión integrada da prevención dentro da empresa implicando a
todos os niveis da empresa (dirección, mandos intermedios, e resto de traballadores) na implantación do plan de prevención.
• Avaliar os riscos laborais (físicos, químicos, biolóxicos, hixiénicos, ergonómicos,
psicosociais, e todos aqueles relacionados coas condicións de traballo).
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• Controlar e vixiar o ambiente e as condicións de traballo.
• Vixiar a saúde dos traballadores.
• Adaptación dos postos de traballo aos traballadores, segundo as súas capacidades e/ou as súas características como especialmente sensibles.
• Ofrecer a formación e información, tanto teórica como práctica.
• Realizar rexistros sobre sinistralidade laboral e o medio ambiente de traballo.
• Prestar primeiros auxilios en caso de accidente laboral.
• Colaboración co sistema público de saúde, respecto da promoción da saúde,
mellor asistencia aos traballadores, e información de riscos para unha maior
intervención pública.
• Asesorar ao empresario e cumprir con tódalas obrigas marcadas pola normativa
relacionada coa prevención de riscos e a presenza en determinadas circunstancias.

9. APLICACIÓN DA LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
O desenvolvemento normativo da Lei de Prevención de Riscos Laborais no ámbito da
Función Pública está contido no RD. 1488/1998 de 10 de xullo de adaptación da Lexislación de Prevención de Riscos Laborais na Administración Xeral do Estado, sendo de
aplicación na Administración Xeral do Estado e nos Organismos Públicos vinculados ou
dependentes dela que teñan persoal funcionario ou estatutario ao seu servizo. Nos
centros e establecementos militares, será de aplicación o RD. 1932/1998 de 11 de setembro, de adaptación dos capítulos III e V da Lei 31/1995 ao ámbito dos centros e establecementos militares (o capítulo III é o de dereitos e obrigas e o capítulo V é o de consulta e
participación dos traballadores). Nos establecementos penitenciarios e aquelas actividades cuxas particularidades o determinen (policía, seguridade, protección civil…) será de
aplicación o art. 3 da LPRL.
Segundo determina a L.O.R., poderase acordar a creación dun órgano específico de
participación das organizacións sindicais representativas no ámbito de aplicación deste
R.D., en todo o relacionado coa aplicación da lexislación en materia de prevención de
riscos laborais.
9.1. Delegados de Prevención
Serán designados polos representantes do persoal con presenza nos ámbitos dos órganos
de representación do persoal entre;
- Por una parte : Funcionarios que sexan membros da Xunta de Persoal correspondente.
- Por outra: Representantes do persoal laboral membros do Comité de Empresa ou
delegados de persoal.
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Poderá acordarse outro sistema de designación segundo establece a LPRL na súa Art. 35.4.
O número, garantías, formación… será como establece a LPRL.
9.2. Comité de Seguridade e saúde
Órgano paritario e colexiado de participación destinado á consulta regular e periódica das
actuacións da Administración Xeral do Estado e dos Organismos Públicos vinculados.
Con carácter xeral, en cada provincia constituirase un Comité de Seguridade e Saúde que
dependerá da Subdelegación do Goberno. Estará formado polos delegados de prevención
e por representantes da Administración en número non superior á dos delegados.
Particularidades:
- En caso de complexidade e se o tipo de actividade o aconsella, poderase constituír nun
comité de seguridade e saúde nun Departamento Ministerial ou Organismo Público
cando conte con 50 ou máis empregados públicos na provincia.
- Naqueles edificios en que existan edificios de servizos múltiples poderá constituírse un
único comité de seguridade e saúde.
- Os Departamentos Ministeriais e Organismos Públicos que conten con varios centros de
traballo dotados de comité de seguridade e saúde poderán acordar co seu persoal a
creación dun Comité Intercentros.
Os representantes dos empregados públicos no comité de seguridade e saúde serán a
totalidade dos delegados do persoal funcionario e laboral existentes no ámbito correspondente.
No demais actuarase como establece a LPRL.
9.3. Servizos de Prevención
Os órganos competentes determinarán previa consulta cos representantes de persoal, e
en función da estrutura organizativa e territorial dos seus organismos, a modalidade de
organización da prevención máis axustada ás súas características, potenciando a utilización dos recursos propios existentes na Administración Xeneral do Estado e nos Organismos Públicos vinculados.
A organización realizarase segundo unha destas modalidades:
- Constituíndo un servizo de prevención propio.
- Designando a un ou varios empregados públicos.
- Recorrendo a un servizo de prevención alleo.
Deberase crear un Servizo de Prevención Propio nas seguintes circunstancias:
• Nos departamentos ministeriais e organismos públicos que conten nunha provincia con
centros de traballo con máis de 500 empregados públicos ou naqueles que teñan entre
250 e 500 empregados públicos e desenvolvan algunha actividade comprendida no
anexo I do Regulamento dos Servizos de Prevención.
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• Cando se considere necesario nos Departamentos Ministeriais, Organismos Públicos e
centros de traballo en función do perigo da actividade desenvolvida ou da frecuencia ou
gravidade da sinistralidade ou do volume de efectivos dos centros de traballo.
• Tamén se poderá constituír un servicio de prevención propio para máis dunha provincia
nos Departamentos Ministeriais e Organismos Públicos cando conten, no conxunto
delas, con máis de 500 empregados ou entre 250 e 500 e desenvolvan actividades do
anexo I do Regulamento dos Servizos de Prevención, previo informe das organizacións
sindicais representativas.
Nos demais casos deberase designar un ou varios empregados públicos. Esta designación
deberá ser consultada cos órganos de representación do persoal.
Tamén se poderá acordar a constitución de Servizos de Prevención mancomunados de
conformidade co establecido no Regulamento dos Servizos de Prevención.
Os deberes de coordinación e de información establecidos na LPRL na súa art. 24, este RD
establéceos cando nun mesmo edificio desenvolvan actividades traballadores doutra ou
outras Administracións Públicas ou doutra ou outras empresas ou autónomos.
9.4. Control
Cada sistema de prevención deberá someterse a controis periódicos mediante auditorías
ou avaliacións. A súa realización corresponderá ao Instituto Nacional de Seguridade e
Hixiene no Traballo (I.N.S.H.T.).
O I.N.S.H.T. contará coa colaboración da Inspección Xeral de Servizos da Administración
Pública e das Inspeccións de Servizos de cada Departamento Ministerial ou Organismo
Público.
9.5. Funcións da Dirección Xeral da Función Pública
Coordinación en materia de prevención de riscos laborais na Administración Xeral.
Será a interlocutora coas organizacións sindicais representativas.

10. XESTIÓN DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
O delegado de prevención debe coñecer como se ha de xestionar a prevención de riscos
laborais dentro da empresa, e a documentación correspondente, para poder cumprir coas
súas competencias de control entre outras.
Un sistema de xestión da prevención é a ferramenta da que dispón o empresario para
asegurar o funcionamento da acción preventiva na empresa. Permite exercer un control
sobre as actividades preventivas e saber onde e como hai que aplicar as obrigas incluídas
na LPRL.
As principais fases da xestión da prevención serían definir unha política preventiva,
marcarse uns obxectivos a curto, medio e longo prazo, e desenvolvelos nun plan de
prevención xunto coas responsabilidades e funcións de cada membro da empresa.
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O sistema de prevención debe vir reflectido no plan de prevención de riscos laborais.
O sistema de prevención é o propio sistema xeral de xestión da empresa, unha vez que
garanta a seguridade e a saúde dos traballadores.
O sistema de prevención de riscos laborais pretende actuar como un plan de acción
integral o obxectivo é evolucionar coas condicións de traballo, reducir riscos e danos, etc.
O plan de prevención de riscos laborais ha de ser o medio para integrar a prevención no
sistema xeral de xestión da empresa, é dicir, o medio para implantar un sistema de
prevención.
10.1. Política de prevención de riscos
Como xa comentamos, o primeiro paso antes de planificar as actuacións preventivas é
definir a política empresarial en materia de prevención de riscos laborais.
Dita política, que debería ser aprobada pola Dirección e contar co apoio dos traballadores
ou dos seus representantes, consistiría nunha declaración de principios e compromisos
que promovan o respecto ás persoas e á dignidade do seu traballo, a mellora continua das
condicións de seguridade e saúde dentro da empresa, e a súa consideración como algo
consubstancial ao traballo ben feito, etc.
É recomendable pero non obrigatorio que se realice unha declaración escrita, dado o seu
carácter de compromiso colectivo e reforzo á misión empresarial asumida.
Tal declaración debería establecerse de forma clara e sinxela, divulgándose a todos os
membros da organización, podendo resultar interesante que a súa difusión chegue a
outras entidades externas á empresa ou Administración.
Como delegados de prevención deberiamos defender que a existencia por escrito de
documento no que podernos basear en futuras circunstancias difíciles.

Lembrar...
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?

Para conseguir unha eficaz implantación do sistema de xestión de PRL asignaranse responsabilidades con carácter interno na empresa.

?

Nunha planificación da PRL integrada completamente no sistema de xestión da
empresa, todos os niveis deben asumir a súa responsabilidade na materia
(dirección, responsables das unidades funcionais, mandos intermedios e traballadores).

?

É responsabilidade da Dirección determinar e distribuír as funcións a desenvolver polos membros da Organización.
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10.2. Plan de Prevención
O Plan de prevención é a ferramenta mediante a que se integra a prevención no sistema
xeral de xestión da empresa (é dicir, se implanta o Sistema de prevención) e se establece a
política de prevención de riscos laborais (artigo 2.1 do RSP). O Sistema é o que queda
constituído e funcionando cando un Plan se desenvolve satisfactoriamente (o Sistema é o
resultado do Plan).
O Plan comeza coa asunción por parte do empresario dos obxectivos e principios preventivos
establecidos na LPRL (é dicir, da política de prevención) e desenvólvese nas seguintes fases:
1) Análise xeral das características da empresa;
Nesta fase adquírense datos (por centro de traballo) sobre os procesos produtivos e os
seus principais riscos, o número de traballadores e características dos mesmos, as súas
condicións de traballo ou contratación (con relevancia preventiva), o sistema xeral de
xestión, etc.
2) Deseño do Sistema de prevención,
Deséñanse as actuacións e interrelacións, en prevención, das distintas unidades do
Sistema de xestión (incluído o Servizo de prevención).
3) Implantación do Sistema e, no seu caso,
Un Sistema só pode considerarse que está xa basicamente implantado e pode actuar
como tal si cumpre determinadas condicións mínimas.
4) Revisión e mellora do Sistema:
A necesidade de revisar/mellorar o Sistema pode manifestarse ao producirse un
incidente ou dano, ao preverse un cambio substancial ou nunha auditoría.
O artigo 16.1 da LPRL establece como contido do Plan “a estrutura organizativa, as
responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os recursos
necesarios para realizar a acción preventiva”.
Un Plan non pode ser un simple documento elaborado autonomamente polo Servizo de
prevención e aprobado polo empresario. A consulta e participación tanto da estrutura
organizativa (directivos e “mandos”) como dos traballadores e os seus representantes,
sobre a elaboración, posta en marcha e aplicación do Plan (deseño, implantación e “funcionamento” do Sistema) é condición necesaria para a efectiva integración da prevención.
A documentación dun Plan debe incluír a descrición do Sistema (ou parte do mesmo) xa
implantado e/ou que se quere implantar e, neste último caso, as accións previstas para
ese efecto. Ditas accións poden incluírse nesta documentación ou na correspondente á
planificación da prevención, que englobaría así tanto as actividades preventivas “especializadas” como as de integración da prevención.
En esencia, o Plan é unha descrición sintética do Sistema implantado ou por implantar.
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En calquera centro de traballo dunha empresa, toda a documentación do Plan que afecte
ao mesmo debe ser inmediatamente accesible e estar a disposición das autoridades e os
representantes dos traballadores.
Os instrumentos esenciais para a xestión e aplicación do Plan de prevención de riscos
laborais son a avaliación de riscos e a planificación da actividade preventiva, que o
empresario deberá realizar na forma que se determina no artigo 16 da Lei 31/1995, de 8
de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, e nos artigos seguintes da presente
disposición.
Consulta cos traballadores - Plan de Prevención
Si recibirían a copia do informe.
Conforme ao artigo 33 da LPRL, o empresario debe consultar cos traballadores
“calquera acción que poida ter efectos substanciais sobre a seguridade e saúde dos
traballadores”. As decisións con maior “repercusión preventiva” son as que o
empresario debe tomar para a constitución do Sistema de prevención. Por iso, o Plan
(e, en particular, o relativo ao deseño do Sistema) é o primeiro que ten que ser
obxecto de consulta, tal como establece o artigo 1.2 do RSP. Por pouco grande ou
complexa que sexa unha empresa, a consulta sobre o deseño do Sistema e, xa que
logo, sobre a forma na que vai integrarse a prevención no sistema de xestión da
empresa debería entenderse –máis que como un “acto”– como un proceso no que se
aborda un conxunto estruturado de decisións. No marco desta consulta, o empresario debe decidir a mellor forma de cumprir a súa obriga de dar a coñecer o Plan aos
seus traballadores (artigo 2.2 do RSP).
Os traballadores e os seus representantes teñen que xogar un papel activo no
proceso de consulta xa que, conforme establece o mencionado artigo, non só teñen
o dereito senón tamén o deber de contribuír á integración.

10.3. Avaliación de Riscos
A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que a acción preventiva nas empresas
débese planificar polo empresario a partir dunha avaliación inicial dos riscos para a
seguridade e saúde dos traballadores, tendo en conta, con carácter xeral, a natureza da
actividade, as características dos postos de traballo existentes e dos traballadores que
deban desempeñalos. Igualmente deberá avaliar os riscos á hora de elixir os equipos de
traballo, sustancias ou preparados químicos e do acondicionamento dos lugares de
traballo. Polo tanto, establécese como obriga a cumprir.
Esta obriga foi desenvolvida no capítulo II, artigos 3 ao 7 do Real Decreto 39/1997,
Regulamento dos Servizos de Prevención.
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A avaliación dos riscos laborais é o proceso dirixido a estimar a magnitude daqueles riscos
que non poidan evitarse, obtendo a información necesaria para que o empresario estea
en condicións de tomar unha decisión apropiada sobre a necesidade de adoptar medidas
preventivas e, en tal caso, sobre o tipo de medidas que deben adoptarse.
O proceso de avaliación de riscos componse das seguintes etapas:
• Recolleita da información previa
• Identificación e análise do risco
• Valoración do risco
• Se da Avaliación do risco se deduce que o risco é non tolerable, hai que Controlar o risco.
Ao proceso conxunto de Avaliación do risco e Control do risco adóitaselle denominar
Xestión do risco.
A avaliación de riscos é, pois o instrumento fundamental da Lei, debéndose considerar
non como un fin, senón como un medio que debe permitir ao empresario tomar unha
decisión sobre a necesidade de realizar todas aquelas medidas e actividades encamiñadas
á eliminación ou diminución dos riscos derivados do traballo.
As avaliacións de riscos pódense agrupar en catro grandes tipos:
• Avaliación de riscos imposta por lexislación específica.
• Avaliación de riscos para os que non existe lexislación específica pero están establecidas
en normas internacionais, europeas, nacionais ou en guías de Organismos Oficiais ou
outras entidades de recoñecido prestixio.
• Avaliación de riscos que precisa métodos especializados de análise.
• Avaliación xeral de riscos.

Avaliación de Riscos
Por que?
É unha obriga legal para o empresario (Artigo 16 da Lei de Prevención de Riscos
Laborais).
Para que serve?
A avaliación de riscos non é un fin en si mesma. É un medio para alcanzar un fin:
controlar os riscos para evitar danos á saúde derivados do traballo (accidentes e
enfermidades laborais) aforrando custos sociais e económicos ao país e a súa
propia empresa.
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Quen a ten que facer?
Pode realizar a avaliación de riscos:
• O propio empresario.
• Traballadores da empresa designados polo empresario. Servizos de Prevención
propios.
• Servizos de Prevención externos.
O empresario debe decidir quen levará a cabo a avaliación de riscos, aínda que a
selección deberá levarse a cabo consultando cos traballadores e/ou os seus
representantes.
En calquera caso, o empresario é, en última instancia, o responsable de garantir a
seguridade e saúde dos traballadores da súa empresa.
Como ha de facerse?
A partir da entrada en vigor da Lei 31/1995, de 8 de novembro de Prevención de
Riscos Laborais, a avaliación dos riscos deberá estenderse, inicialmente, a toda a
empresa.
Posteriormente deberá realizarse nos postos de traballo que se vexan afectados por:
• Modificacións nos equipos de traballo, sustancias ou preparados químicos, ou
o condicionamento dos lugares de traballo.
• Un cambio nas condicións de traballo.
• A incorporación dun traballador cuxas características persoais ou estado
biolóxico coñecido o fagan especialmente sensible ás condicións do posto.
Como se fai?
Existen distintas formas de levar a cabo unha avaliación de riscos, moitas delas
están contidas en normativas específicas; noutros casos, o INSHT pode fornecerlle
distintas metodoloxías deseñadas e validadas para iso, e informarlle de cal pode ser
a máis idónea segundo a actividade da súa empresa.

E DESPOIS QUE?
A avaliación de riscos é o punto de partida da acción preventiva na empresa e non
é un fin en si mesma senón un medio co obxectivo último de previr os riscos
laborais, sendo prioritario actuar antes de que aparezan as consecuencias. Así pois,
unha vez realizada a avaliación, haberá que levar a cabo as seguintes actuacións:
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- Establecer as prioridades preventivas.
- Definir unha orde de actuación sobre riscos. En función da súa gravidade e o n°
de traballadores afectados.
Unha vez establecida a orde de actuación deben adoptarse as medidas preventivas
coa orde de prioridade seguinte:
• Combater os riscos na súa orixe.
• Eliminar os riscos {substitución de elementos perigosos por outros seguros).
• Reducir os riscos que non poden ser eliminados, implantando os sistemas de
control adecuados.
• Aplicar medidas de protección colectiva antes que individuais.
Recorde que estas actuacións non deben considerarse accesorias senón que deben
englobarse na actividade habitual da empresa, xa que as situacións de risco no
lugar de traballo poden xerar danos ás persoas, pero tamén defectos na produción,
avarias e diversidade de incidentes, todos eles xeradores de custos para a súa
empresa.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.1. LISOS:
a. Incumprir a obriga de integrar a prevención de riscos laborais na empresa a
través da implantación e aplicación dun plan de prevención co alcance e contido
establecidos na normativa de prevención de riscos laborais.
b. Non levar a cabo as avaliacións de riscos e no seu caso, as súas actualizacións e
revisións, así como os controis periódicos das condicións de traballo e da
actividade dos traballadores que procedan, ou non realizar aquelas actividades
de prevención que fixesen necesarias os resultados das avaliacións, co alcance e
contido establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais.

10.4. Planificación de actuacións preventivas
Unha vez realizada a avaliación dos riscos o empresario planificará as actuacións preventivas necesarias para eliminar, reducir e/ou controlar os perigos derivados destes,
conforme a unha orde de prioridades en función da súa magnitude e número de traballadores expostos aos mesmos. (Artigo 16 LPRL, e artigos 8 e 9 do RSP.).
Para cada actividade preventiva planificada haberá que incluír o prazo para levala a cabo, a
designación de responsables, os recursos humanos, económicos e materiais necesarios
para a súa execución.

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN

103

Integraranse na planificación as medidas preventivas relacionadas con:
• A vixilancia da saúde.
• A formación e información en materia preventiva.
• As medidas de urxencia referidas no artigo 20 da LPRL.
Realizarase un seguimento continuo da execución das actividades preventivas para
asegurar o seu cumprimento. Si se comprobase que son inadecuadas aos fins de protección requiridos, o empresario deberá modificalas.
Cando se produciu un dano para a saúde dos traballadores ou cando, con ocasión da
vixilancia da saúde prevista no artigo 22, aparezan indicios de que as medidas de prevención resultan insuficientes, o empresario levará a cabo unha investigación respecto diso, a
fin de detectar as causas destes feitos.
A planificación preventiva realizarase co asesoramento especializado necesario, e contarase co apoio e participación dos delegados de prevención.

O incumprimento deste apartado supón unha infracción grave por:
? Art. 12.6. LISOS:
1. Incumprir a obriga de efectuar a planificación da actividade preventiva que
derive como necesaria da avaliación de riscos, ou non realizar o seguimento da
mesma, co alcance e contido establecidos na normativa de prevención de riscos
laborais.

11. ANEXO LEXISLATIVO
11.1. Lexislación de referencia
• Lei 31/ 1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos laborais.
• Lei 54/2003, de 12 de decembro de reforma do marco normativo da prevención de
riscos laborais.
• Real Decreto 39/ 1997, de 17 de xaneiro, do Regulamento dos Servizos de Prevención.
• R.D. 604/2006, de 19 de maio, polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, de 17 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, e o Real Decreto
1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de
seguridade e saúde nas obras de construción.
• Texto Refundido da Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS), aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto.
• R.D. 337/2010, de 19 de marzo, polo que se modifican o R.D. 39/1997, de 17 de xaneiro,
do regulamento de servizos de prevención, R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, que
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desenvolve a lei 32/2006, de 18 de outubro, de subcontratación no sector da construción
e o R.D. 1627/1997, de 24 de outubro.
• Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral
das persoas traballadoras.
• RD. 67/2010, de 29 de xaneiro, de adaptación de lexislación de prevención de riscos
laborais á Administración Xeral do Estado.
• Real Decreto 707/2002, de 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento sobre o
procedemento administrativo especial de actuación da Inspección de Traballo e Seguridade Social e para a imposición de medidas correctoras de incumprimentos en materia
de prevención de riscos laborais no ámbito da Administración Xeral do Estado.
• R.D. 179/2005, de 18 de febreiro, sobre prevención de riscos laborais na Garda Civil.
• ORDE INT/724/2006, de 10 de marzo, pola o que se regulan os órganos de prevención
na Garda Civil.
• R.D. 2/2006, de 16 de xaneiro, polo que se establecen normas de prevención de riscos
laborais na actividade dos funcionarios do Corpo Nacional de Policía.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións
mínimas de Seguridade e Saúde nas obras de construción.
• Real decreto 1435/1992, de 27 de novembro, polo que se ditan as disposicións de
aplicación da Directiva do Consello 89/392/CEE, relativa á aproximación das lexislacións
dos Estados membros sobre máquinas.
• Decreto de 26 de xullo de 1957, polo que se fixan os traballos prohibidos a mulleres e
menores.
• Real Decreto Lexislativo 2/2000, de 16 de xuño polo que se aproba o Texto Refundido da
lei de Contratos das Administracións Públicas.
• Real Decreto 1098/2001, de 21 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da
Lei de Contratos da Administracións Públicas.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de
sinalización de seguridade e saúde no traballo.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde relativas á manipulación de cargas que entrañen riscos, en particular dorso
lumbar, para os traballadores.
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde relativas ao traballo con equipos que inclúen pantallas de visualización de datos.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de maio, sobre protección dos traballadores contra os
riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.
• Real Decreto 664/1997, de 12 de maio, sobre protección dos traballadores contra os
riscos relacionados coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo.
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• Real Decreto773/1997, de 30 de maio, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de protección individual.
• Real Decreto1215/1997, de 18 de xullo, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde relativas á utilización polos traballadores de equipos de traballo.
• Real Decreto 1389/1997, de 5 de setembro, polo que se aproban disposicións mínimas
de seguridade e saúde dos traballadores nas actividades mineiras.
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febreiro, sobre disposicións mínimas de seguridade e
saúde no traballo no ámbito das empresas de traballo temporal.
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección da saúde e seguridade dos
traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de xuño, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde
dos traballadores fronte ao risco eléctrico.
• Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación
• Decreto 3151/1968, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento das liñas
eléctricas aéreas de Alta Tensión.
11.2. Lexislación específica de PRL de cada CCAA
Nalgunhas comunidades autónomas existe lexislación específica respecto da prevención
de riscos laborais, que á hora de realizar algún informe ou denuncia deberase de consultarse é de aplicación. A modo de exemplo, en Galicia, publicouse o Decreto 171/2010, do
1 de outubro, sobre plans de auto protección na Comunidade Autónoma de Galicia.
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12. AUTOEVALUACIÓN PARA OS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Unha vez que liches a Guía do Delegado de Prevención de CSIF recomendámosche que
auto avalíes o teu desempeño como delegado de prevención para mellorar na túa eficacia
e reforzar aquelas accións que consideres necesarias na túa empresa.
Relación cos traballadores
• Saben os traballadores que es delegado de prevención?
• Informas regularmente aos traballadores das túas actuacións?
• Transmites informacións aos traballadores sobre os riscos aos que están expostos?
• Recolles os puntos de vista dos traballadores sobre os problemas de saúde e
seguridade?
• Preocupácheste das condicións de traballo dos traballadores temporais?
• Promoves e/ou participas na organización da formación preventiva aos
traballadores?
Investigación e control das condicións de traballo
• Realizas vistas de observación aos lugares e postos de traballo?
• Indagas as causas dos incidentes, os accidentes ou os danos á saúde dos traballadores?
• Requires da empresa a información legal ou técnica que necesitas?
• Solicitas datos estatísticos sobre accidentes de traballo, enfermidades profesionais, absentismo por enfermidade ou resultados da vixilancia da saúde?
• Estás presente nas medicións e/ou avaliacións do ambiente de traballo e
solicitas os resultados?
• Solicitas asesoramento técnico cando o necesitas?
Participación
• Realizas propostas á empresa para mellorar as condicións de traballo?
• Solicitas xustificación á empresa cando responde negativamente ás túas
propostas?
• Denuncias os incumprimentos empresariais ante a Inspección de Traballo?
• Participas activamente na avaliación de riscos e na elaboración do plan de
prevención?
• Controlas a eficacia das medidas de prevención que se aplican?
• Esixes ser consultado sistematicamente pola empresa sobre calquera tema
relacionado con saúde laboral?
Coordinación
• Coordínaste co resto de Delegados de Prevención da empresa?
• Informas das túas actividades ao resto de representantes de persoal?
• Informas puntualmente ao responsables do teu sindicato das túas actuacións?
• Coordínaste cos delegados de prevención das contratas e subcontratas?
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