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11:00 Marc legal. Prevenció de riscos en empreses de fins a 10 treballadors.  

11:45 Eines per a l'autogestió de la Prevenció de riscos laborals.  

12:45 Precs i preguntes.  

13:00 Fi de la jornada.  

MAZ Barcelona 
Carrer Tarragona 110. 

08015 BARCELONA 

Tfn.: 93 226 16 16 

actividadespreventivas@maz.es  

Organitza: 

Inscripció: www.maz.es o fent clic aquí 

Programa: 

http://www.maz.es/Actualidad/Paginas/AgendaDeEventos.aspx


Condicions per a l´autogestió de la prevenció per part de l'empresari 

(RD 39/1997 Article 11) 

L'empresari podrà desenvolupar personalment la activitat de prevenció, amb 

excepció de les activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, 

quan es donin les següents circumstàncies: 

a) Que es tracti d'empreses de fins a 10 treballadors. 

Que les activitats desenvolupades en la empresa no estiguin incloses en 

l'Annex I (Annex I RD 39/1997). 

b) Que realitzi de forma habitual la seva activitat professional en el centre de 

treball. 

c) Que tingui els coneixements corresponents a les funcions preventives que 

desenvoluparà, com  a mínim el nivell bàsic en Prevenció de riscos Laborals 

(algunes actuacions requereixen d´un nivell superior). 

 

Ampliació a empreses de fins a 25 treballadors (Llei 14/2013, de suport 

als emprenedors, Article 39).  

 La mateixa possiblitat  es reconeix a l'empresari que, complint els esmentats 

requisits, compti amb un màxim de fins a 25 treballadors, sempre que la 

empresa disposi d'un únic centre de treball.  



Annex I del RD 39/1997 Activitats que no permeten l'autogestió per part de 

l'empresari. 

Annex I.  

a. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades segons RD 53/1992, de 24 

de Gener, sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants. 

b. Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics i en particular agents cancerígens, 

mutagénics o tòxics per a la reproducció, de primera i segona categoria, segons RD 363/1995, 

de 10 de Gener que aprova el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, 

envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, així com RD 1078/1993, de 2 de Juliol sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos i les normes de desenvolupament i 

adaptació al progrés de tots dos. 

c. Activitats en què intervenen productes químics d'alt risc i són objecte d'aplicació del RD 

886/1988 de 15 de Julio i les seves modificacions, sobre prevenció d'accidents majors en 

determinades activitats industrials. 

d. Treballs amb exposició a agents biològics dels grups 3 i 4, segons la directiva 90/679/CEE i les 

seves modificacions, sobre protecció dels treballadors contra els riscos relacionats a agents 

biològics durant el treball. 

e. Activitats de fabricació, manipulació i utilització d'explosius, inclosos els articles pirotècnics i 

altres objectes o instruments que continguin explosius. 

f. Treballs propis de mineria a cel obert i d'interior i sondejos en superfície terrestre o en 

plataformes marines. 

g. Activitats en immersió sota l'aigua. 

h. Activitats en obres de construcció, excavació, moviments de terres i túnels, amb  risc de caiguda 

d'alçada o soterrament. 

i. Activitats en la indústria siderúrgica i en la construcció naval. 

j. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o utilització significativa dels mateixos. 

k. Treballs que produeixin concentracions elevades de pols de silici. 

l. Treballs amb risc elèctric en alta tensió. 

 


