Obligacions en matèria
de prevenció del
treballador autònom
Totes les empreses o treballadors autònoms que
hi presten algun tipus d'activitat tenen obligacions
(en diferent grau en funció de la situació de cada
empresa) en matèria de prevenció de riscos laborals.
Es poden distingir aquests tipus de subjectes
obligats:
 Totes les empreses que desenvolupen activitats
en un mateix centre de treball.
 L'empresari titular del centre de treball.
 L'empresari principal del centre de treball que
contracti o subcontracti amb uns altres la
realització d'obres o serveis de la seva pròpia
activitat per a desenvolupar-los en el seu centre
de treball.
 L'empresari que tingui treballadors al seu càrrec.
Hi ha tres modalitats que es poden escollir per al
desenvolupament de les activitats preventives:
1. L'empresari o treballador autònom pot assumir
personalment l'activitat preventiva (excepte la
vigilància de la salut) quan concorrin els supòsits
següents: siguin empreses de menys de sis
treballadors, que les activitats que es
desenvolupin no estiguin incloses en l'annex I
del Reglament Serveis Prevenció. Que
desenvolupi de forma habitual la seva activitat
professional en el centre de treball. Que tingui
la capacitat corresponent a les funcions
preventives que ha de desenvolupar.
2. L'empresari és qui ha de designar un o més
treballadors per a ocupar-se de l'activitat
preventiva a l'empresa sempre que no ho hagi
assumit ell mateix. Aquests treballadors tindran
la capacitat corresponent a les funcions que han
d'exercir.
3. Recórrer a un servei de prevenció extern si
l'empresa no pot assumir l'activitat preventiva.

Deure de coordinació

Les empreses que contractin treballadors autònoms
per a la realització d'obres o serveis corresponents
a la pròpia activitat d'aquestes empreses, i que es
desenvolupin en els seus propis centres de treball,
han de vigilar el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per aquests treballadors.
Quan els treballadors autònoms hagin de treballar
amb maquinària, equips, productes, matèries o
eines, proporcionats per l'empresa per a la qual
executen la seva activitat professional, però no
realitzin aquesta activitat en el centre de treball de
l'empresa, aquesta ha d'assumir les obligacions
establertes per als fabricants, importadors i
subministradors (LPRL art.41.1 últim paràgraf), és
a dir, els ha de proporcionar la informació necessària
perquè la utilització i manipulació de la maquinària,
equips, productes... es produeixi sense riscos per
a la seva seguretat i salut, i perquè els empresaris
puguin complir les seves obligacions d'informació
respecte dels treballadors. En el cas que les
empreses incompleixin les obligacions anteriors,
han d'assumir les indemnitzacions pels danys i
perjudicis ocasionats, sempre que hi hagi relació
causal directa entre aquests incompliments i els
perjudicis i danys causats.
+ intercanvi d'informació i comunicació entre
empreses concorrents
+ celebració de reunions periòdiques entre les
empreses concorrents
+ presència en el centre de treball dels recursos
preventius
+ designació de persones encarregades de la
coordinació
+ cada empresari informarà els seus treballadors
dels mitjans de coordinació establerts
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El treballador autònom o per compte propi és «aquell
que realitza de forma habitual, personal i directa,
una activitat econòmica a títol lucratiu, sense
subjecció a contracte de treball i encara que utilitzi
el servei remunerat d'altres persones»(RD
2530/1970).
Tota activitat laboral ha de realitzar-se en unes
condicions de seguretat que permetin preservar la
salut i integritat física i psíquica de tots els que la
desenvolupen.
En el dia a dia del treball s'està exposat a una sèrie
de riscos dels quals cal ser conscient per a poder
evitar que derivin en un accident. Aquests riscos
no sempre són evitables, però si que és possible,
mitjançant l'adquisició d'una sèrie de coneixements
i l'adopció de determinades pautes de
comportament, fer que la probabilitat d'un accident
es redueixi considerablement.
L'article 8 de l'Estatut del Treball Autònom, llei
20/2007 i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
LPRL,són les dues referències legals per a fomentar
una nova cultura de la prevenció entre els
treballadors/es autònoms.
La LPRL està articulada sobre els principis d'eficàcia,
coordinació i responsabilitat, i el col·lectiu autònom
ha de vetllar pel seu compliment per a evitar i reduir
els riscos d'accident i les malalties laborals a les
quals estan exposats en els seus llocs de treball.
Quan en un mateix centre de treball desenvolupin
activitats treballadors autònoms i treballadors d'una
altra o altres empreses, i quan els treballadors
autònoms executin la seva activitat professional en
els locals o centres de treball de les empreses per
a les quals prestin serveis, són aplicables per a tots
plegats els deures de cooperació, informació i
instrucció previstos per als supòsits de coordinació
d'activitats empresarials (LPRL art.24.1 i 2).

Risc laboral, avaluació
de riscos i accident de
treball

La prevenció de riscos a
la tasca diària: activitat
preventiva

Els accidents de treball poden tenir la causa en:

Per a l'establiment d'una prevenció de riscos inte
grada en la gestió empresarial, aquesta prevenció
ha d'incloure els mitjans humans i materials neces
saris, i l'assignació de recursos econòmics. També
ha de contemplar les mesures en cas d'emergència
i la vigilància de la salut, i tot es planificarà per a
períodes determinats de temps, establint fases de
prioritat.

El risc laboral és la «possibilitat que un treballador
pateixi un determinat dany derivat del treball»
(L31/1995 de PRL).

 Actes insegurs (hi intervé la persona): treballar
a velocitat inadequada amb equips, màquines...;
posar fora de servei els dispositius de seguretat;
fer servir equips defectuosos o inadequats;
utilitzar els equips de manera incorrecta; instal·lar
càrrega de manera incorrecta; mal
emmagatzematge; aixecar objectes de forma
incorrecta; adoptar una posició inadequada en
la realització del treball...
 Condicions insegures (estat de les instal·lacions
en general): proteccions i resguards inadequats;
equips de protecció inadequats i insuficients;
eines, equips o materials defectuosos; condicions
ambientals perilloses (gasos, pólvores, fums,
emanacions metàl·liques, vapors...); exposicions
a soroll, a radiacions; il·luminació excessiva o
deficient; ventilació insuficient...
L'avaluació de riscos és el procés adreçat a estimar
la magnitud dels riscos que no s'hagin pogut evitar
amb la finalitat d'adoptar mesures preventives. La
Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995
de 8 de novembre) obliga a la realització
d'avaluacions de riscos laborals amb la finalitat
d'evitar o reduir accidents o malalties derivats del
treball, però per a això es necessita a partir dels
resultats d'aquesta avaluació una adequada
planificació de prevenció, que consisteix en
l'assignació dels mitjans materials i humans
necessaris per a aconseguir els objectius sobre un
ordre de prioritats preestablert.

L'acció preventiva té aquests principis generals:







evitar riscos
avaluar els riscos que no es puguin evitar
combatre els riscos en l'origen
adaptar el treball a la persona
tenir en compte l'evolució de la tècnica
planificar la prevenció (amb l'objectiu d'eliminar
o controlar i reduir aquests riscos)
 adaptar mesures que anteposin la protecció
col·lectiva a la individual

El treballador autònom té dret a interrompre la seva
activitat i abandonar el lloc de treball quan consideri
que aquesta activitat comporta un risc greu i immi
nent per a la seva vida o salut. Totes aquestes
disposicions s'apliquen sense perjudici de les obli
gacions legals establertes per als treballadors
autònoms amb assalariats al seu càrrec en la seva
condició d'empresaris.
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