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Unitat 1.5 Riscos a la feina

El risc a la feina o professional es defineix com la possibilitat que pateix la 
treballadora o treballador de patir un dany derivat del seu treball. Qualsevol 
persona treballadora pot patir qualsevol accident o malaltia al llarg de la seva 
vida, i no ser necessàriament un risc professional. Per això cal delimitar el risc 
laboral.

Per a poder aclarir aquest concepte cal tenir en compte 4 conceptes: 

Gravetat del risc: "Probabilitat que es produeixi el dany per la severitat del 
mateix",  o sigui  donarem prioritat als  recursos i  a les mesures preventives 
davant aquells riscos que tinguin una alta probabilitat d'ocasionar un accident o 
malaltia.
Imminència del risc:
"Risc laboral greu i imminent, aquell que racionalment resulti probable que es 
materialitzi en un futur pròxim i immediat i que pot suposar un dany greu per 
a la salut dels treballadors i treballadores"
Perill:
"Risc amb una probabilitat molt elevada de produir un dany en un període curt 
o de forma immediata"
Dany fortuït:
"Accident o malaltia produïts en el desenvolupament de la tasca laboral però 
que no està contemplat com a risc per la poca probabilitat de què es produeixi.
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Classificacions:

* Segons la generalització dels riscos, podem classificar-los
 - Riscos generals, són aquells que poden presentar-se en el desenvolupament 
de qualsevol treball
- Riscos específics, són aquells que només es contemplen en determinades 
activitats laborals.
- Riscos intermedis; són aquells que es poden presentar a qualsevol tasca 
laboral, però la probabilitat de que passi en algunes tasques concretes és 
superior.

* Segons l'origen dels riscos, podem classificar-los:
            - Risc físic
            - Risc químic
            - Risc mecànic
            - Risc per caiguda
            - Risc elèctric
            - Risc per gas
            - Risc per incendis
            - Risc per elevació
            - Risc per assetjament
            - Risc psicològic
            - Risc biològic

Professora: Eulàlia Franquesa i Niubó


