1/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6924 - 30.7.2015
CVE-DOGC-A-15209115-2015

DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/125/2015, de 28 de juliol, pel qual s'aproven els criteris i el procediment general per al
desenvolupament de l'auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals implantat en l'àmbit
de l'Administració de la Generalitat.
La disposició addicional quarta del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de
17 de gener, estableix que en l’àmbit de les administracions públiques, l’organització dels recursos necessaris
per a la realització de les activitats preventives i la definició de les funcions i els nivells de qualificació del
personal que les dugui a terme s’ha de fer segons el que reguli la normativa específica que es dicti a aquest
efecte, d’acord amb el que disposen l’article 31, apartat 1, la disposició addicional tercera de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i la disposició addicional primera d’aquest Reglament.
D’acord amb l’article 3 del Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de
Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat, el control de l’eficàcia dels serveis
de prevenció s’haurà de desenvolupar a través d’auditories que realitzaran empleats públics amb la deguda
formació o entitats acreditades per l’autoritat laboral, amb la periodicitat que determina la normativa vigent.
Vistes les importants modificacions en la normativa general de prevenció de riscos laborals, entre d’altres, la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, que
incideixen en la necessitat d’integrar l’activitat preventiva en les organitzacions, l’obligatorietat d’elaborar plans
de prevenció com a mitjà per aconseguir aquesta integració, cal concloure que el procés d’auditoria, d’acord
amb el nou marc normatiu, ha de perseguir l’avaluació de l’eficàcia del sistema de prevenció de riscos i la seva
integració en el sistema general de gestió. Cal entendre, doncs, que no s’audita el servei de prevenció, sinó
l’organització i gestió dels recursos, així com la integració de la prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
Un cop transcorreguts més de quinze anys des de la creació dels serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, vista l’experiència obtinguda dels processos d’auditoria
que s’han dut a terme fins al moment i vist el marc normatiu actual, es considera adient per tal de donar més
coherència al conjunt del procés d’auditoria establir mesures per avaluar l’eficàcia i la integració del sistema de
prevenció de riscos laborals implantat en aquest àmbit.
L’objectiu principal d’aquest Acord de Govern consisteix a millorar l’eficàcia de l’actuació preventiva en l’àmbit
de l’administració de la Generalitat, mitjançant el desenvolupament d’auditories del sistema de gestió de la
prevenció de riscos que permetin l’adopció de decisions dirigides al seu perfeccionament i millora.
La realització d’aquestes auditories correspon, d’acord amb l’article 78.1 o) del Decret 63/2015, de 28 d’abril,
de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, a l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.
El desenvolupament de les auditories es durà a terme en coordinació amb el Departament competent en
matèria de funció pública, d’acord amb les competències previstes al Decret 184/2013, de 25 de juny, de
reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals i al Decret 312/1998, d’1 de
desembre, abans esmentat.
A proposta del conseller d’Empresa i Ocupació i de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, el
Govern

Acorda:

1. Aprovar els criteris i el procediment general per al desenvolupament de l’auditoria del sistema de gestió de
prevenció de riscos laborals implantat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, que s’adjunten com a
annex a aquest acord.
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2. Encomanar als departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de seguretat i salut
laboral i funció pública, en base a l’experiència obtinguda, l’actualització i revisió dels criteris i el procediment
general per al desenvolupament de l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals implantat
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, que en tot cas es podran consultar a través del lloc web del
departament competent en matèria de funció pública.

3. Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del seu document
annex, Criteris i procediment general per dur a terme l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos
laborals implantat en l’àmbit de l’administració de la Generalitat, que es podrà consultar a través del lloc web
del departament competent en matèria de funció pública.

Barcelona, 28 de juliol de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex
Criteris i procediment general per dur a terme l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
implantat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat

1. Objecte
Establir els criteris i el procediment general per dur a terme les auditories d’aquests sistemes de gestió de la
prevenció.

2. Marc normatiu
- Article 30.6 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (en endavant, LPRL).
- Capítol V del Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (en
endavant, RSP).
- Disposició addicional quarta RSP.
- Decret 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al
personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

3. Abast
La realització de l’auditoria verificarà l’eficàcia i la integració del sistema de gestió de la prevenció de riscos
laborals implantat en tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i es podrà ampliar a les entitats
autònomes administratives o a qualsevol organisme públic vinculades o dependents d’aquests, previ acord
entre la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, la Direcció General de Funció Pública i el
departament al qual estigui adscrit l’ens, entitat o organisme corresponent.

4. Finalitat
L’auditoria ha de reflectir una imatge fidedigna del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals implantat
en l’àmbit de l’administració de la Generalitat, que permeti valorar la seva eficàcia i grau d’integració, i
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detectar les deficiències que puguin donar lloc a incompliments de la normativa vigent per permetre l’adopció
de decisions dirigides al seu perfeccionament i millora.

5. Durada de l’auditoria
La durada màxima del procés d’auditoria dels departaments de la Generalitat serà de dos anys, tot i que es
podrà ampliar previ acord entre la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball i la Direcció
General de Funció Pública tenint en compte els aspectes següents:
- Concreció de l’abast de l’auditoria.
- Metodologia adoptada.
- Recursos disponibles.
- Altres factors condicionants de la durada (per exemple, reestructuracions i canvis interns en el
departament o ens auditat).

6. Contingut
L’auditoria es durà a terme mitjançant una anàlisi sistemàtica, documentada i objectiva del sistema de
prevenció, i inclourà com a mínim els elements previstos a l’article 30.2 RSP, especialment tot allò relacionat
amb:
- L’avaluació inicial i periòdica dels riscos.
- La planificació de les activitats preventives.
- L’adequació entre els procediments i els mitjans requerits per realitzar les activitats preventives necessàries i
els recursos de què es disposen, i com aquests s’organitzen.
- La integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l’ens.

7. Metodologia (normes tècniques)
La metodologia utilitzada inclourà com a mínim els requisits establerts a l’article 30.3 RSP, quant a:
- L’anàlisi de la documentació referent al pla de prevenció de riscos laborals, a l’avaluació de riscos, a la
planificació de l’activitat preventiva i tota la informació sobre l’organització i activitats de l’ens que sigui
necessària per a l’exercici de l’activitat auditora
- L’anàlisi de camp que verifiqui que la documentació esmentada reflecteix la realitat preventiva de l’ens.
- L’avaluació de l’adequació del sistema de prevenció a la normativa de prevenció de riscos laborals.
- La conclusió sobre l’eficàcia del sistema de prevenció de riscos laborals.
Tenint en compte aquests continguts mínims, la metodologia o normes tècniques es proposaran per part de
l’Institut de Seguretat i Salut Laboral i s’acordaran entre l’Institut de Seguretat i Salut Laboral i la Direcció
General de Funció Pública que garantirà els drets d’informació, consulta i participació dels treballadors que
preveu la LPRL.

8. Criteris
L’equip auditor en el desenvolupament de l’auditoria farà servir els criteris establerts a la normativa d’aplicació.
L’Institut de Seguretat i Salut Laboral en base als criteris que tingui establerts o utilitzi, amb la consulta prèvia
a la Direcció General de Funció Pública, fixarà, en cas de dubtes interpretatius manifestos entre el departament
o ens auditat i l’equip auditor, uns criteris aplicables a tot el procés d’auditoria del sistema de gestió de la
prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
Aquest criteris es faran públics a l’apartat web de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i
Ocupació i al de Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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9. Procediment general
El procediment general d’auditoria tindrà les fases següents:
a) Fase prèvia:
- Carta informativa de la Direcció General de Funció Pública a l’ens objecte de l’auditoria.
- Reunió formal de presentació de l’auditoria per part del responsable de l’Institut de Seguretat i Salut
Laboral al director/a de serveis corresponent.
- El departament o ens objecte de l’auditoria haurà de preparar la reunió inicial mitjançant:
- La comunicació al servei de prevenció i als delegats de prevenció del procés de l’auditoria.
- La preparació de la documentació general del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals en
base a la prevista a l’article 23 LPRL per tal que estigui estructurada, sigui adequada i faciliti l’accés.
- Reunió inicial amb l’equip auditor, l’equip directiu del departament o ens auditat, unitats implicades en la
integració de la prevenció, representants del servei de prevenció i els delegats de prevenció.
- Presentació de l’equip auditor i del pla d’auditories, el qual inclourà:
- Objecte i abast.
- Procediment.
- Metodologia.
- Documentació requerida.
- Calendari i programa.
- Nomenament de l’interlocutor per part del departament o ens auditat.
- El departament o ens auditat iniciarà els treball de recopilació i sistematització de la documentació
específica que l’equip auditor consideri necessària per tal de verificar la gestió de prevenció de riscos laborals.
Aquesta documentació estarà relacionada amb allò que es vol verificar i no serà necessàriament limitada a la
dels centres de treball que es preveu visitar.
b) Realització:
- Per tal d’avaluar l’eficàcia i la integració del sistema de gestió de la prevenció del departament o ens
auditat, l’equip auditor de manera facultativa i aleatòria, en base a la necessitat i adequació, realitzarà visites
als centres de treball per recopilar i verificar informació (observació de les activitats i condicions de treball).
- Aquesta verificació pot requerir la necessitat d’entrevistes amb els treballadors i els seus representants.
Si fos necessari i convenient, s’haurà d’habilitar un espai en el centre de treball visitat destinat a aquest fi.
- L’equip auditor també pot obtenir informació dels membres del servei de prevenció.
- Els delegats de prevenció podran acompanyar a l’equip auditor en el decurs de les visites. Així mateix,
s’establirà un mitjà de comunicació perquè puguin col·laborar en tot moment, aportant aquella informació que
creguin necessària.
- L’equip auditor farà una anàlisi de la documentació requerida que sustenta el sistema de gestió de la
prevenció de riscos laborals.
c) Acabament:
- Elaboració de l’esborrany d’informe que es fa arribar a l’interlocutor nomenat prèviament a la reunió de
presentació del departament o de l’ens auditat perquè es puguin fer les consideracions oportunes o
al·legacions, les quals hauran de ser lliurades a l’equip auditor en el termini d’un mes.
- Informe resposta a les al·legacions presentades que s’adreçarà al secretari general del departament auditat o
a la direcció de l’ens objecte de l’auditoria.
- Informe final que s’adreçarà al secretari general del departament auditat i a la Direcció General de Funció
Pública en cas dels departaments o a la direcció corresponent en cas d’altres ens.
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El departament o ens auditat ha d’informar als representants dels treballadors en els òrgans de consulta i
participació en matèria preventiva dels resultats de l’auditoria.
La Direcció General de Funció Pública farà el mateix en la Comissió Paritària General.
d) Valoració:
Els departaments o ens auditats i els agents implicats (representants dels treballadors, serveis de prevenció,
entre d’altres), amb el lideratge de la Direcció General de Funció Pública, duran a terme una avaluació del
procés i una valoració dels resultats obtinguts per tal d’obtenir una visió general del procés d’auditoria i
permetre, d’aquesta manera, un coneixement i enriquiment a partir de l’experiència obtinguda en el marc d’un
procés de millora continua.
La Direcció General de Funció Pública i l’Institut de Seguretat i Salut Laboral faran també un procés d’avaluació
del procés i una valoració dels resultats obtinguts que permetrà, a més, orientar futures edicions de l’auditoria.

10. Equip auditor
L’equip d’auditor assignat al projecte estarà integrat per personal, amb la deguda formació i experiència
específica en tècniques auditores, adscrit a l’Institut de Seguretat i Salut Laboral.
Entre l’equip auditor es designarà un auditor en cap, el qual serà responsable de la direcció i supervisió integral
del projecte i serà l’interlocutor amb el personal de l’ens auditat.
El conjunt del procés d’auditoria es coordinarà pel responsable de l’Àrea Tècnica de l’Institut de Seguretat i
Salut Laboral.
L’equip auditor comptarà, sempre que calgui, amb el suport i l’assessorament dels professionals de l’Institut de
Seguretat i Salut Laboral que tinguin els coneixements necessaris i adequats.

11. Deure de confidencialitat i protecció de dades
La informació, documentació i dades que es pugin recollir com a conseqüència de les actuacions objecte del
procediment d’auditoria, atès que poden aparèixer dades de caràcter personal, se sotmetrà a la normativa de
protecció de dades prevista a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i al reglament que la desenvolupa.

(15.209.115)
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