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1. Principis de l’acció preventiva de la LPRL 

2. Situacions a evitar i Recomanacions 

3. Senyalització de seguretat 

4. Què fer en cas d’accident? 

 

Continguts 



 

Principis de l’Acció Preventiva 

Evitar 

els riscos 
Combatre els riscos 

en el seu origen 

Avaluar els riscos que  

no es poden evitar 

Adaptar la feina a la persona 

Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

Substituir el que sigui perillós 

Prioritzar mesures de protecció col·lectiva respecte de la individual  

Facilitar instruccions als treballadors i treballadores 

LPRL 31/95 (article 15) 



Possibilitat que un treballador/a pateixi un determinat 

dany derivat del treball 

 

Conceptes bàsics 

Condició de treball (perill o deficiència) que pot tenir 

una influència negativa sobre la salut dels 

treballadors i treballadores 

Factor de Risc 

Risc Laboral 



 

Situacions a evitar i Recomanacions 

Cables en zona de pas 

Estat del terra 



 

Situacions a evitar i Recomanacions 

Accés a zones altes 

Distribució de material en prestatgeries 



 

Desconnectar l’equip 

 

Consignar l’equip 

 

Comunicar la incidència 

Contacte elèctric directe Contacte elèctric Indirecte 

 

Situacions a evitar i Recomanacions 



 

Fixeu-vos també en ... 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Senyalització de seguretat 



Exemples en el vostre entorn de treball 

 

Senyalització de seguretat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Senyalització de seguretat 

Exemples en el vostre entorn de treball 



 

Etiquetatge productes químics 

EXPLOSIU INFLAMABLE 

COMBURENT GASOS 

TÒXIC        IRRITANT 

SENSIBILITZANT 

CORROSIU PERILL PER A 

    LA SALUT 

PERILL PER AL 

MEDI AMBIENT 



Comunicació de situacions perilloses 



Quan això falla, ... 

es pot produir un accident 

 

Què fer en cas d’accident? 
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Accident de treball 

 

“tota lesió corporal que pateixi el treballador amb ocasió o conseqüència del 

treball realitzat per compte aliè“. 
Article 115, Llei General de la Seguretat Social 

 

 

 

Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, l'accident de treball és 

"tot succés anormal, no volgut ni desitjat, que trenca la continuïtat del treball 

de forma sobtada o inesperada i que implica un risc potencial de danys per a 

les persones i/o les coses“. 

 

Accident de treball 



 

Què fer en cas d’accident? 
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Què fer en cas d’accident? 

Aplicació gratuïta per a dispositius mòbils  

http://www.asepeyo.es 

http://www.asepeyo.es/


 

Què fer en cas d’accident? 
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Què fer en cas d’accident? 



• Comunica l’inici d’investigar les causes que han produït l’accident 

 

Procediment Investigació Accidents 

És l’eina per determinar les circumstàncies i les causes que han originat 

l’accident, per tal d’adoptar mesures correctores i evitar que es torni a produir. 

• Complimenta l’informe d’investigació de l’accident (IA) 

• Remet l’informe d’Investigació d’Accident al SPRL 

• SPRL informa als delegats i delegades de prevenció 

• Contacta amb el responsable de la persona accidentada 

• Contacta amb la persona accidentada 

• Informa als DP de la visita del SPRL amb la persona accidentada 

• Recull informació en les visites que realitza 

• Proposa mesures preventives per evitar que torni a succeir 

SPRL 

RESPONSABLE 

DE LA UNITAT 

SPRL 
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