Prevenció de Riscos
Laborals per a Autònoms:

Obligació o necessitat?
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Com a autònom, m'afecta la Llei de prevenció de riscos laborals?
Si tens empleats en el teu càrrec, t’equiparas a un empresari, per aquest motiu tens
l’obligació de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al teu servei, en tots els
aspectes laborals.
Les teves obligacions son:









Integrar la prevenció de riscos laborals en la gestió de l'empresa, desenvolupant el
corresponent Pla de prevenció.
Avaluar els riscos i planificació de les mesures preventives oportunes.
Informar als teus empleats dels riscos existents i les mesures preventives que s'han
pres per reduïr o evitar aquests riscos.
Garantir la consulta i la participació dels seus treballadors.
Formar als teus treballadors en matèria de prevenció
Procedir a l'acció en casos d'emergència o de risc greu i imminent.
Vigilar la seva salut.
Optar per una de les modalitats d'organització preventiva.

No es necessari aplicar la Llei de prevenció de riscos laborals en els següents supósits:
-

Si no tens treballadors al teu càrrec.
Si no comparteixes el centre amb qualsevol altra empresa.
Si no realitzes treballs com a subcontractat per a altres empreses.

Supòsits especials
Si ets autònom sense empleats, però ets contractat per una empresa per a realitzar
obres o serveis a les seves instal·lacions i que són considerades com a activitat
pròpia, l'empresa te la obligació de vigilar que compleixis amb la normativa de prevenció i,
en particular, et pot exigir:
1. Utilitzar adequadament, d'acord amb la naturalesa i els riscos previsibles, les
màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i en general,
qualsevol altre mitjà amb el qual desenvolupen la seva activitat.
2. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció proporcionats per l’empresari,
segons les instruccions rebudes des d'aquest.
3. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s’instal·lin els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs
de treball on es produeixi.
4. Informar immediatament al seu superior directe i als treballadors designats per
realitzar activitats de protecció i prevenció o, si escau, al Servei Prevenció, sobre
qualsevol situació que, segons la seva opinió, implica, per motius raonables, un risc
per a la seguretat i la salut dels treballadors.
5. Contribuïr al compliment de les obligacions establertes per l'autoritats competents,
per tal de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.

EUROPREVEN MATARÓ

931 866 566

a.p.mataro@europreven.es

6. Cooperar amb els empresaris per que es puguin garantir unes condicions que siguin
segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut de la treballadors.
Si com autònom sense treballadors al teu càrrec, comparteixes centre de treball amb altres
empreses o ets subcontractat per dur a terme una activitat, has de complir amb l'article
24 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals que regula la coordinació d'activitats
empresarials.
Aquest deure obliga a cooperar amb altres empreses en el camp de la prevenció per a evitar
accidents.
Aquesta coordinació es concreten entre els autònoms y l’empresari titular del centre (la

persona que té la capacitat de proporcionar i gestionar el centre de treball)
Com Autònom tens l’obligació de:
1. Informar a les empreses dels riscos de la teva activitat i les mesures
preventives que poden afectar als treballadors d'altres empreses (és
preferible informar per escrit)

Els riscos i mesures preventives les pot desenvolupar el propi autònom sempre que:
 La teva activitat sigui considerada com a no perillosa
 Té la formació mínima del nivell bàsic de prevenció de Riscos laborals
Si la teva activitat és considerada com perillosa será molt necessari acudir a un Servei
de Prevenció Alié
Són activitats perilloses:
 Treballs amb exposició a la radiació ionitzants en zones controlades segons el Reial
decret 53/1992, de 24 de gener, sobre la salut de protecció contra la radiació
ionitzant.
 Treballs amb exposició a agents tòxics i molt tòxics i en particulars agents
Cancerígens, mutagènics o tòxics per a la reproducció, de primera i segona
categoria, segons el Reial decret 363/1995, del 10 de gener, que aprova el
Reglament sobre notificació de substàncies noves i la classificació, envasament i
etiquetatge de substàncies perilloses, així com el Reial decret 1.078/1993, de 2 de
juliol, sobre la classificació, envasament i etiquetatge de preparacions perilloses i
detallada i adaptació al progrés de ambdos.
 Activitats que implicava alt risc de productes químics i són objecte de la l'aplicació
del Reial decret 886/1988, de 15 de juliol i les seves modificacions, en prevenció
d'accidents en determinades activitats industrials.
 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.
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 Activitats de fabricació, manipulació i ús d'explosius, incloent-hi el articles pirotècnics
i altres objectes o instruments que continguin explosius.
 Treballs propis de mineries de cel obert, interior i sondeijos a la superfície de la
terra o a plataformes marines.
 Activitats en immersió sota l'aigua.
 Activitats de construcció, excavació, moviments de terra i túnels, amb risc de
caigudes d'altura o soterrament.
 Activitats en la indústria d'acer i la construcció naval.
 Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts o l'ús significatiu de la mateixa.
 Obres que produeixen concentracions elevades de pols silici.
 Treballar amb perills elèctrics d'alta tensió.
2. Complir amb les indicacions rebudes per l'empresa titular del centre de treball.
L'empresari principal del centre (l'empresari que contracta o subcontracta amb

altres la realització d'obres o serveis corresponents a la pròpia activitat
d’aquell i que es desenvoluen el seu propi lloc de treball.)
Com a autònom cal, a més de totes les obligacions contingudes en el paràgraf anterior:



Haver rebut formació específica en prevenció de riscos laborals.
Disposar del certificat d'aptitud mèdica per al treball a desenvolupar.

Nota: Pel que fa a la vigilància de la salut, en principi, el treballador autònom no té
l'obligació de contractar-la per a ell, però quan és contractat o subcontractat per una
altra empresa, aquesta li pot exigir tenir-la.
Drets del treballador autònom en matèria preventiva
Interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball quan estimi que aquesta
representa un risc greu i imminent per a la seva vida o la salut.
Obtenir la informació que necessiti per què l'ús i manipulació de maquinària, equips,
productes, matèria prima i estris, es pugui realitzar sense risc per a la seva seguretat i la
seva salut.
Rebre del titular del centre de treball, la informació i les instruccions necessàries en relació
amb els riscos existents, les mesures de protecció preventiva, així com el procediment en
cas d’emergències.
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