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Unitat 18.5 Relació procediments preventius

Respecte a l’àmbit dels procediments preventius, l’INSHT ens ofereix una relació 
de procediments, però cada empresa ha de precisar els procediments que ha 
d’elaborar. És recomanable fer-los progressivament, i començar  sempre  pels 
requerits  legalment:  investigació  d’accidents, planificació preventiva, 
vigilància de la salut, avaluació de riscos, formació i informació, etc.

Nosaltres proposarem la mateixa relació de procediments que estan recollits en 
el Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de 
elaboración publicat per l’INSHT l’any 2003.

Aquests procediments agrupats per la seva naturalesa són els següents:

1)  Mesures per eliminar o reduir els riscos:
•   Informació dels riscos en el treball.
•   Formació inicial i continuada dels treballadors i treballadores.
•   Instruccions de treball.
•   Senyalització de seguretat.
•   Equips de protecció individual i roba de treball.

2)  Activitats per al control de riscos:
•   Inspeccions i revisions de seguretat.
•   Manteniment preventiu.
•   Observacions del treball.
•   Ordre i neteja als llocs de treball.
•   Vigilància de la salut de les treballadores i dels treballadors.
•   Control de riscos higiènics.
•   Control de riscos ergonòmics i psicosociològics.
•   Comunicació de riscos detectats i suggeriments de millora.
•   Seguiment i control de les mesures correctores.
•   Permisos per a treballs especials.

3)  Actuacions davant de canvis previsibles:
•   Nous projectes i modificacions de processos o substàncies.
•   Adquisicions de màquines, equips de treball i químics.
•   Consignació d’instal·lacions i equips circumstancialment fora de servei.
•   Perfils professionals.
•   Contractació i subcontractació: treball, persones i equips.
•   Accessos de personal i vehicles forans.
•   Seguretat de residus.
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4)  Actuacions davant de successos previsibles:
•   Pla d’emergència.
•   Primers auxilis.
•   Investigació i anàlisi d’accidents/incidents.
•   Control de la sinistralitat.
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