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Unitat 16.1 Procediments d'una avaluació

En l’avaluació de riscos són bàsics els mètodes per poder realitzar-la i cal 
donar importància  a aquells  aspectes que s’han de  considerar a  l’hora 
d’iniciar un procés d’avaluació. Facilitar la participació de tots els implicats és 
fonamental per aconseguir fer una bona avaluació i assolir l’objectiu final de 
treballar en una organització més segura.

Procediments d’avaluació de riscos

L’empresari o empresària té l’obligació de protegir el seu personal.
Per evitar riscos, cal que es facin avaluacions, per determinar quins riscos hi ha 
i com es poden eliminar o disminuir el seu efecte.

L’activitat preventiva s’ha  d’entendre com a dinàmica. Qualsevol modificació 
que es produeixi en el procés productiu s’ha d’avaluar.

En la programació de l’activitat preventiva l’empresa haurà de realitzar una 
avaluació inicial de riscos per vetllar per la seguretat i/o salut dels treballadors 
i treballadores atenent la  naturalesa de l’activitat,  les  característiques dels 
llocs de treball i dels treballadors/es que ocupin aquests llocs de treball.

S’ha de realitzar també una avaluació quan s’escullin nous equips de treball, 
quan s’utilitzin nous preparats químics i quan es modifiquin els llocs
de treball. 

Aquesta avaluació inicial tindrà en compte les normatives sobre riscos 
específics i les activitats d’especial perillositat.

L’avaluació inicial s’haurà d’actualitzar quan variïn les condicions de treball i en 
tot cas s’haurà de revisar com a conseqüència dels danys a la salut que s’hagin 
produït.

L’empresa també realitzarà  controls periòdics de les condicions de treball i de 
l’activitat habitual dels treballadors i treballadores per detectar possibles 
situacions perilloses.

Si en l’avaluació inicial es detecten situacions de risc, l’empresa haurà de 
realitzar les activitats preventives necessàries per eliminar, reduir i controlar 
aquests riscos. Aquestes activitats s’hauran de planificar, i per a cada activitat 
preventiva s’inclourà un termini de realització, la designació d’un/a responsable 
i s’haurà de fer una dotació de recursos humans i materials necessaris per 
poder portar-les a la pràctica.
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S’ha d’entendre l’avaluació de riscos laborals com un procés dirigit a estimar 
aquells riscos que no es poden evitar.

L’empresa queda obligada a realitzar un seguiment de les activitats preventives 
incloses en la planificació i si com a conseqüència d’aquests controls periòdics 
observa una inadequació a la finalitat de protecció inicial, les haurà de 
modificar.

Realitzar una avaluació pot ser més o menys complex en funció de la mida de 
l’empresa i del sector productiu al qual pertanyi. Cada empresa/organització 
tindrà  les seves  particularitats.  Pensem només  a realitzar una avaluació a un 
taller de reparació de vehicles a motor, a una perruqueria, a un hospital, a una 
cooperativa agrícola o a una indústria química: tots són exemples d’empreses 
que presenten característiques ben diferents.

Què tenen totes en comú?  Doncs  que  hi  treballen  persones,  persones 
sotmeses  a  riscos específics de l’activitat i a altres riscos més generals. 
L’avaluació haurà de permetre identificar quins són aquests riscos i quines 
mesures ha d’aplicar l’empresa per poder-los controlar, garantint així la 
seguretat dels treballadors i treballadores.
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