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Unitat 15.6 Accions preventives

L’objectiu de la investigació i anàlisi de l’accident és interposar mesures 
correctores perquè l’accident/incident no es torni a repetir. Amb la investigació 
al davant i l’arbre de causes degudament confeccionat, podrem tenir  prou 
criteri per proposar  accions  correctores; de fet,  si analitzem cadascuna de les 
causes que han produït l’accident i tan sols n’eliminem una, el resultat serà 
l’eliminació del risc i, per tant, l’accident no es podrà tornar a repetir. Per tant, 
cadascuna de les causes és, en potència, una possibilitat d’actuació.

Des de la reflexió triarem quins són els fets que un cop tractats ens poden 
portar a propostes d’acció raonables i efectives.

En la selecció de les mesures que s’han d’emprendre s’hauran de considerar els 
següents criteris, amb la finalitat de garantir-ne l’eficàcia i l’operativitat:

1)  Estabilitat i durabilitat. 
Els efectes no poden desaparèixer ni disminuir amb el pas del temps.

2)  El no-desplaçament del risc. 
La supressió d’un risc en un lloc no pot generar-ne d’altres en aquest mateix 
lloc de treball o en d’altres.

3)  Abast. 
Cal aplicar mesures generalitzades que abastin el major nombre possible de 
llocs de treball i de persones, i que puguin ser respectades amb facilitat.

4)  Cost per a l’empresa. 
Entre diverses mesures que garanteixin un nivell d’eficàcia preventiva similar, 
és obvi que s’implantarà aquella el cost de la qual sigui assumible per 
l’empresa.

5)  Cost per a l’operari/ària. 
S’ha d’evitar implementar mesures preventives que suposin un increment de 
càrrega física del treballador o treballadora, o que pugui comportar una 
disminució de l’afirmació de la personalitat del treballador o treballadora al seu 
lloc de treball,  etc.

6)  Terminis d’execució. 
Per evitar que un accident es pugui repetir, cal aplicar mesures sense dilacions. 
Ara bé, entre les mesures que es proposin, algunes són aplicables 
immediatament i d’altres s’han d’aplicar amb certs terminis d’execució. 
S’hauran d’aplicar totes aquelles intervencions que garanteixin el control del 
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risc o de les seves conseqüències de manera immediata, i planificar amb 
terminis d’execució aquelles mesures que serien òptimes per al control total del 
risc.

Les mesures preventives han de ser efectives, l’eficàcia de les quals s’ha de 
controlar en el temps.

Seguiment de les accions preventives:

Si no es fes el seguiment i control de les mesures preventives implementades, 
la investigació de l’accident quedaria lògicament incompleta.

Per tant, cal el següent:
a)  Supervisar el compliment dels terminis d’execució de les mesures que cal 
implantar, i el compliment estricte de la planificació que es va determinar al 
seu moment.

b) Controlar l’eficàcia de totes les mesures implantades tot i constatar que les 
actuacions preses han eliminat el risc, o si no ha desaparegut, n’asseguren el 
control i/o en última instància limiten l’aparició i gravetat de les conseqüències.

c)  Constatar el compliment i seguiment de les directrius marcades en els 
processos de treball.
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