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I|Introducció
Des d’un sentit antropològic, hi ha diferències substancials, físiques, socials i 
culturals entre els éssers humans, que són resultat de l’evolució de l’espècie 
humana. Per això, cal adoptar una visió que tingui en compte mesures d’acord 
amb les característiques de cada persona, sense importar el gènere.

En aquest context, a egarsat, com a Mútua Col·laboradora amb la Seguretat 
Social, hem volgut enfocar la prevenció de riscos laborals tenint en compte el 
gènere d’una manera objectiva i constructiva, en pro de la millora de la seguretat 
i salut de les persones amb independència del seu sexe.

Cal atendre a la situació sociolaboral actual de les dones i homes al nostre país 
per poder entendre i incorporar la perspectiva de gènere en matèria de riscos 
laborals en el si de les empreses.

En el marc de les nostres activitats preventives, tenim com a objectiu ajudar 
a les empreses associades a comprendre la prevenció de riscos laborals des de 
la perspectiva de gènere, de manera que hem elaborat aquest codi de bones 
pràctiques on s’exposen les recomanacions a seguir per a adoptar aquesta nova 
visió de manera més àmplia, tan necessària per a garantir la salut i seguretat de 
les persones treballadores.
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Situació actual sociolaboral 

L’abordatge de la prevenció de riscos laborals des d’una perspectiva de gènere comporta prendre en consideració factors 
biològics i a més, factors contextuals sociolaborals en els quals es troben les persones treballadores. 

A simple vista, de les xifres de sinistralitat sembla desprendre’s que els homes estan exposats a més riscos laborals i/o més 
greus que les dones perquè ells tenen més incidència d’accidents laborals. No obstant això, es tracta d’una percepció esbiaixada 
basada en la tendència a focalitzar la prevenció de riscos laborals únicament cap als accidents de treball, oblidant altres riscos 
com els psicosocials i/o ergonòmics. Aquest tipus de riscos, als quals es veuen exposades les dones en major proporció respecte 
als homes, solen passar desapercebuts entre les estadístiques de sinistralitat atenent que els seus efectes solen aparèixer amb 
el pas el temps i la seva etiologia és multicausal. En conseqüència, l’anàlisi global de la sinistralitat ha de considerar aquest 
factor per poder dur a terme plans acords a la realitat. 

Les dades extretes de l’Enquesta de Població Activa1, segons activitat i sexe, apunten en aquesta mateixa direcció, mostrant 
que homes i dones treballen en sectors diferents i de coincidir, ho fan en percentatges diferents.

 1 L’Enquesta de Població Activa (EPA) és una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les famílies que es realitza des de 1964. La seva finalitat 
principal és obtenir dades de la població en relació amb el mercat de treball: ocupats, actius, aturats i inactius.

Els homes i les dones no són iguals biològicament parlant (diferències de 
sexe) i les activitats professionals que realitzen, les condicions de treball 
i la forma en què són tractats per la Societat són diferents (diferències de 
gènere).

Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball

“ “
Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
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Taula 1 | Les 5 principals branques d’activitat segons sexe 2019

Gràfica 1 | Distribució de la mostra per sexe i activitat econòmica. 

Font: Institut Nacional d’Estadística EPA.

Font: Enquesta Nacional de Treball 6ªEWCS.

D’acord amb les dades, s’observa una segregació horitzontal, és a dir, els homes i les dones treballen predominantment en 
sectors diferents, desenvolupant les seves activitats laborals en diferents branques d’ocupació i tot i que ho facin en la mateixa 
activitat, ho fan amb una distribució diferent. És a dir, hi ha ocupacions amb major representació d’un dels gèneres, es podria 
dir que hi ha sectors més “feminitzats” i altres més “masculinitzats” com es mostra en la següent gràfica.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

OCUPACIÓ SEGONS ACTIVITAT I SEXE

DONES                                                                      %  HOMES                                                                       %
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I Hostaleria

P Educació

C Industria manufacturera
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de motor i motocicletes

F Construcció

H Transport i emmagatzematge
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Aquest fenomen és rellevant al considerar les diferents condicions laborals en les quals es troben les persones treballadores 
i la influència en la seva salut. Mentre que els homes ocupen activitats industrials -on predominen els riscos de seguretat i 
higiènics-, les dones ho fan preferentment en sectors i activitats de serveis on hi ha major exposició a riscos ergonòmics i 
psicosocials, com és el cas de l’educació o les activitats sanitàries.

A més d’aquesta segregació horitzontal, hi ha altres condicionants que influeixen en les condicions laborals de cada sexe. 
Independentment del sector, hi ha una segregació vertical, que posa en evidència la dificultat per part de les dones a la 
promoció a millors llocs de treball, sent els homes els que ocupen llocs de responsabilitat o direcció en major percentatge. 
Al seu torn, s’observa que les dones ocupen amb més probabilitat, llocs de baixa qualificació que, sovint, incloent tasques 
que requereixen moviments repetitius i aquest és un factor important en la incidència dels trastorns múscul-esquelètics 
(les lesions més freqüents en dones). 2 

A tot això, cal considerar que la majoria de les dones es troben en una situació de doble presència i/o jornada, que comporta 
que afrontin i assumeixin les responsabilitats professionals així com el treball organitzatiu familiar. Aquest fenomen 
condiciona el mercat laboral, configurant una realitat que facilita la segregació vertical comentada.

El que s’ha exposat fins al moment evidencia que en l’àmbit laboral hi ha múltiples aspectes relacionats amb el gènere, que 
condicionen que les persones estiguin exposades a riscos laborals diferents i que per tant, les conseqüències per a la salut 
puguin diferir. En aquest sentit, és interessant el que assenyala l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, 
sobre els principals riscos i conseqüències per a la salut atenent el sexe del treballador:

 2 Segons la NTP 657: Els trastorns múscul-esquelètics de les dones (I): exposició i efectes diferencials “Els TME afecten en un elevadíssim grau tant a homes com 
a dones, però diverses investigacions indiquen que les dones presenten el problema més freqüentment i de manera diferent”.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

Accidents

Trastorns de les extremitats 
superiors

Aixecament de pesos

Estrès

Violència exercida pel públic

Soroll/Pèrdua audició

Càncer ocupacional

Risc/Conseqüència per a la salut

Els homes pateixen més accidentabilitat fins i tot un cop 
ajustada aquesta taxa, atès el menor nombre d’hores 
treballat per les dones.

Elevada incidència en algunes tasques molt repetitives 
realitzades per dones, com la cadena de muntatge “lleu-
ger” o la introducció de dades, on es té escàs control 
sobre el treball.

No obstant les dones que treballen en neteja o serveis 
de menjars i les treballadores sanitàries pateixen danys 
deguts a l’aixecament i transport de càrregues pesades.

Tots dos sexes registren taxes elevades; però, entre 
els factors d’estrès particulars a les dones s’inclouen 
l’assetjament sexual, la discriminació, els treballats mal 
considerats amb poc control de la situació, el treball 
amb gran exigència emocional, i la doble càrrega de 
treball remunerat i l’altre no remunerat a la llar.

Les dones treballadores tenen un major contacte amb 
el públic.

Les treballadores dels sectors tèxtil i alimentari poden 
estar molt exposades a riscos, per exemple.

Les dones estan més representades en certes indústries 
manufactureres.

Comentaris

Homes

Dones

Homes

Dones

Dones

Homes

Homes

“Major exposició/        
Major incidència”
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Risc/Conseqüència per a la salut Comentaris“Major exposició/        
Major incidència”

Font: EU-OSHA: “FACTS 42 Les qüestions de gènere en relació amb la seguretat i salut en el treball “. 2003. P.2. Alguns exemples de les diferències de gènere 
pel que fa a riscos i resultats sobre la salut. 

L’adopció de la perspectiva de gènere per part de l’empresa juntament amb el seu servei de prevenció té la seva raó de 
ser en la necessitat de desenvolupar i implantar una prevenció on es contemplin les diferències entre el col·lectiu d’homes 
i dones, donades les condicions laborals en les quals es troben cada un d’ells, més enllà de la protecció de l’embaràs i 
lactància natural, com és habitual.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

Asma i al·lèrgies

Malalties cutànies

Malalties infeccioses

Treball i equip de protecció
inadequats

Salut reproductiva

Hores de treball inadequades

Per exemple, causades per productes de neteja, agents i 
pols esterilitzants presents en guants protectors de làtex 
utilitzats en el sector sanitari, i pols en la indústria tèxtil 
i de la confecció.

Per exemple deguts a la feina amb les mans humides, en 
sectors com serveis de menjars, o pel contacte de la pell 
amb productes de neteja o químics en perruqueria.

Per exemple, en el sector sanitari o en la puericultura.

Molta de la roba i equips de treball han estat dissenyats 
per a “l’home mitjà”, la qual cosa origina problemes 
a nombroses dones i als homes que no corresponen a 
aquest estàndard.

Entre els àmbits que s’han descuidat s’inclouen la ferti-
litat, els trastorns menstruals, la menopausa i la salut de 
la reproductiva masculina.

Els homes tenen més propensió a treballar moltes hores 
remunerades, mentre que les dones treballen més hores 
de forma no remunerada a la llar. Tots dos aspiren a un 
major equilibri entre la vida laboral i la privada.

Dones

Dones

Dones

Dones

Ambdós

Ambdós
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II|La Prevenció de 
Riscos Laborals des 
d’una perspectiva 
de gènere
Incorporar la perspectiva de gènere és una necessitat amb l’objecte d’aconseguir 
llocs de treball segurs i saludables per a les persones, considerant les seves 
característiques biològiques i el seu entorn sociolaboral. La seva consecució 
ha d’anar molt més enllà del que reglamentàriament està estipulat en les 
legislacions actuals, pel fet que aquesta s’ha d’integrar en les empreses i per tant 
en la nostra societat d’una manera transversal que influeixi en múltiples facetes 
laborals i extra laborals.

El model preventiu que s’ha anat configurant amb els anys, a raó de la Llei 
31/1995. De 8 de novembre (a partir d’ara LPRL), suposadament és “neutre” en 
quant a gènere, no obstant és un patró que pren com a referència el treball dels 
homes. Per aquest motiu, per integrar la perspectiva de gènere dins de l’entorn 
empresarial, cal fer una reflexió sobre això.

Amb l’objectiu d’ajudar al replantejament, a continuació 
presentem una sèrie de recomanacions per a integrar 
aquesta nova perspectiva en tots els nivells jeràrquics, 
procediments i/o accions que es desenvolupin en 
aquesta matèria dins de les organitzacions, atenent els 
aspectes essencials del sistema de gestió de prevenció 
de riscos laborals (d’ara endavant SGPRL) en ordre d’un 
cicle de millora contínua.

Avaluació de riscos laborals
Planificació d’activitats 
preventives

Assignació de responsabilitats 
Consulta, informació, formació, vigilància de 
la salut, anàlisi AT i EP, EPI´S, CAE

Control i revisió de 
l’actuació preventiva

1
IDENTIFICAR
Situació actual:
anàlisi de la empresa

SGPRL

amb perspectiva
de gènere

2
PLANIFICAR

3
ACTUAR

4
SEGUIMENT
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   1 | Identificar

Identificació de la situació actual de 
l’empresa

La incorporació de la perspectiva de gènere comporta 
adoptar una visió transversal. Resultaria incongruent 
adoptar aquesta visió en la prevenció de riscos laborals 
sense integrar-la dins de la resta de procediments de gestió 
de l’empresa.

Per aconseguir-ho, el punt de partida és diagnosticar la 
situació actual de l’organització portant a terme una anàlisi 
que ajudi a conèixer en quin grau de consecució es troba, 
en quant a perspectiva de gènere per a poder determinar 
així l’abast de futures accions. Per a això és necessari recollir 
informació sobre: 

- La distribució de persones per gènere en els 
diferents nivells jeràrquics, llocs de treball i en la 
participació de projectes. Així mateix, s’hauran 
d’analitzar els coneixements, habilitats, aptituds 
i experiència del personal. Aquesta informació és 
necessària per a posteriorment poder assignar les 
diferents responsabilitats en matèria preventiva 
atenent a tots dos gèneres (aspecte tractat en 
l’apartat 3 | Organització i responsabilitats 
preventives del present document).

- Condicions laborals: horaris, jornades, tipus 
de contracte, etc. per gènere. En el marc de les 
condicions laborals, també s’han de contemplar les 
de seguretat i salut (tractades amb més profunditat 
en l’apartat 4 | Avaluació de riscos del present 
document).

- Dimensió externa: anàlisi de les empreses, 
subcontractes i dels proveïdors per conèixer: si 
aquestes adopten una política amb perspectiva de 
gènere, el personal que accedeix a les instal·lacions, 
etc.

L’empresa, atenent el mandat que fa la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març, per la Igualtat Efectiva de Dones 
i Homes3 (des d’ara LOI) als poders públics sobre estudis 
i estadístiques, adoptarà la mateixa forma de recollir la 
informació i efectuar l’anàlisi, incloent en el seu tractament 
de la informació la variable del sexe. D’aquesta manera, 
podran definir els objectius i indicadors, tant atenent el 
conjunt de la plantilla, com per separat en funció del sexe.

Amb aquest diagnòstic l’empresa podrà establir l’abast que 
tindrà la implantació de la perspectiva de gènere en el seu 
SGPRL4 .

 
3

 Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis.

 
4

 Aquesta informació encara que necessària no és suficient per a l’elaboració d’un pla d’igualtat segons la LOI, Article 2 “En el cas de les empreses de cinquanta o 
més treballadors, les mesures d’igualtat a què es refereix l’apartat anterior s’hauran de dirigir a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, amb l’abast i contingut 
establerts en aquest capítol, que també ha de ser objecte de negociació en la forma que es determini en la legislació laboral.» 

   2 | Planificar

Política de prevenció de riscos 
laborals

La política d’empresa és l’instrument essencial en la 
transformació i evolució de la cultura preventiva de riscos 
laborals cap a una altra on s’adopti la perspectiva de 
gènere, ja que en ella es plasmen les actituds i creences 
compartides per la plantilla. És la via a través de la qual 
gerència mostra el seu compromís amb els valors, missió i 
visió de l’organització. 

Incloure-hi la perspectiva de gènere, és atorgar-li la 
importància que l’empresa dóna al tractament diferenciat, 
que no discriminatori, entre homes i dones per obtenir la 
mateixa igualtat de tracte pel que fa a la seva seguretat i 
salut en el seu lloc de treball. No oblidem que no discriminar, 
implica tractar de manera diferent supòsits diferents, 
mentre que si tractéssim igual ambdós sexes, estaríem 
discriminant a les persones per no tenir en consideració les 
seves particularitats.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
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   03 | Actuar

Organització i responsabilitats 
preventives

L’actual legislació en matèria preventiva, exposa 
l’obligatorietat, per part de l’empresari, d’organitzar els 
recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats 
preventives d’acord a alguna de les modalitats previstes en 
l’article 10 del Reglament dels Serveis de Prevenció 39/1997 
(des d’ara RSP), prèvia consulta amb els treballadors o els 
seus representants o delegats de prevenció.

Unint aquest precepte juntament amb la perspectiva de 
gènere, l’empresa ha de:

- Garantir la consulta sobre la modalitat preventiva 
a adoptar, on participin persones de diferent gènere 
de manera paritària.

- En cas d’optar per la modalitat preventiva amb 
recursos personals propis, fer-ho de manera que 
estiguin representats de forma equilibrada ambdós 
gèneres.

- Si per contra, s’opta per recursos externs, com els 
serveis de prevenció aliens, és recomanable escollir 
aquells que han adoptat una política de treball 
basada en la igualtat i la perspectiva de gènere.

Independentment de la modalitat escollida, s’hauran 
d’assignar funcions i atribucions en matèria preventiva tant 
a homes com a dones per igual, incloent:

- Líders d’equip. La incorporació de tots dos gèneres 
és essencial per a la integració de la prevenció, ja que 
aporta informació des d’òptiques diferents, enriquint 
el SGPRL.

- Coordinador/a de prevenció. Persones les quals la 
funció principal és coordinar en matèria preventiva 
els recursos interns amb els externs (amb el servei 
de prevenció aliè, entitats formatives, davant 
coordinació d’activitats empresarials, etc.). Aquesta 
paritat de gènere en aquest càrrec ajudarà a la 
integració d’aquesta perspectiva en el sistema de 
gestió de prevenció de riscos laborals. 

- Equip directiu. Atribució de responsabilitats en 
els diferents nivells de la Direcció atenent que hi 
hagi persones de diferent sexe de forma equilibrada. 
La importància de la seva assignació a actuacions 
en matèria preventiva és vital en la consecució 
d’aquesta nova perspectiva de gènere. 

Aquesta elecció de personal ha de ser d’acord amb 
les característiques de l’organització i jerarquia 
de l’empresa. Com més equilibrada sigui la 
representació de gènere, més fàcil serà que aquestes 
responsabilitats siguin distribuïdes de forma 
equitativa entre els dos sexes. Aquesta assignació 
de responsabilitats entre homes i dones comportarà, 
com s’ha exposat l’apartat 1 | “Identificació de la 
situació actual de l’empresa”, una primera anàlisi 
i diagnòstic dels perfils existents i de com aquests 
estan representats en l’organigrama de l’empresa. 
Si cal, amb l’objectiu de garantir aquesta paritat de 
sexes amb funcions en matèria preventiva, s’oferirà 
formació per desenvolupar les competències 
necessàries que comporti la nova atribució de 
funcions.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
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Avaluació de riscos

En termes generals, la LPRL defineix l’avaluació de riscos 
laborals com “el procés dirigit a estimar la magnitud d’aquells 
riscos que no hagin pogut evitar-se, obtenint la informació 
necessària perquè l’empresari estigui en condicions de 
prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar 
mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures 
que s’han d’adoptar “(article 3.1 del RSP).

La variable de sexe en l’avaluació de riscos laborals és 
un requeriment legal, per això es indispensable valorar 
l’exposició de dones embarassades o en període de lactància 
per ser un requeriment legal. Tanmateix, això no és suficient 
si es pretén adoptar aquesta nova perspectiva.

L’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, 
en la seva Fact 43 exposa que “l’avaluació de riscos ha de 
tenir en compte els aspectes dels gèneres, les seves diferències 
i desigualtats”. Per a això s’han d’utilitzar instruments 
sensibles a les diferències de gènere, identificant i avaluant 
així els riscos als quals estan exposats homes i dones 
considerant qui ocupa i realitza les tasques del lloc de treball.

Abans de dur a terme l’avaluació de riscos cal prestar 
atenció a: 

- Evitar estereotips o idees preconcebudes com que 
el treball de les dones és més lleuger i el dels homes 
més perillós, posant especial atenció en les activitats 
considerades “feminitzades” o “masculinitzades”.

- Valorar i identificar si hi ha dones en llocs 
“masculinitzats ‘” o homes en llocs “feminitzats”.

- Tenir present que molts mètodes utilitzats en 
l’avaluació de riscos laborals, contemplen criteris 
que es focalitzen en els danys físics i de caràcter 
immediat, deixant en un segon terme els riscos 
ergonòmics i psicosocials, que fonamentalment són 
aquells als quals estan més exposades les dones.

- Incloure la participació de dones i homes en el 
procés d’avaluació, dotant-la d’aquesta nova visió 
de gènere.

El primer pas en l’avaluació de riscos, és contemplar les 
condicions de treball5 que puguin influir en la generació d’un 
risc per a la salut i seguretat de les persones treballadores 
atenent a la variable del sexe:

- Considerant les característiques generals dels 
locals, instal·lacions, equips, eines, estris, materials, 
etc. en relació a si qui ho ocupa i/o utilitza, és home 
o dona.

- Investigant, si homes i dones en un mateix lloc de 
treball desenvolupen les mateixes tasques i de ser 
així, si les realitzen de la mateixa manera. Es tracta 
de detectar les possibles diferències i desigualtats.

- Identificant a les persones exposades, en funció 
de si són homes i dones, als agents físics, químics i 
biològics presents en l’ambient de treball.

- Valorant el grau d’implantació dels procediments, 
en la utilització de productes, maquinària, etc. en 
relació al sexe.

- Identificant les característiques ergonòmiques de 
les tasques i com les desenvolupen els homes i les 
dones.

- Determinant els aspectes psicosocials a què estan 
exposats els dos sexes, com a càrrega de treball, 
organització de tasques, etc.

Per descomptat, tot això, sense oblidar la protecció a la 
maternitat. L’article 26 de la LPRL exposa que “en l’avaluació 
de riscos laborals s’ha de determinar la naturalesa, el grau 
i la durada de l’exposició de les treballadores en situació 
d’embaràs o part recent a agents, procediments o condicions 
de treball que puguin influir negativament en la salut de les 
treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible 
de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació 
revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible 
repercussió sobre l’embaràs o la lactància de les citades 
treballadores, l’empresari adoptarà les mesures necessàries 
per evitar l’exposició a aquest risc, mitjançant una adaptació 
de les condicions o del temps de treball de la treballadora 
afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan resulti 
necessari, la no realització de treball nocturn o de treball a 
torns”.

Planificació d’activitats preventives

Després de l’avaluació de riscos laborals, on aquests 
s’han identificat i valorat, s’han de planificar les accions 
preventives, és a dir, quines activitats o mesures s’han 
d’adoptar per evitar o disminuir els riscos detectats.

Segons disposa la normativa, per a cadascuna d’aquestes 
activitats s’assigna un període de temps, el seu cost 
econòmic i els responsables de la seva realització. Això 
comporta, d’una banda, una presa de decisions sobre la 
mesura a adoptar i de l’altra, una assignació de responsables 
perquè es dugui a terme.

En la presa de decisions, a més del personal tècnic que 
assessori, ha de participar de forma representativa tota la 
jerarquia de l’empresa i de forma equilibrada persones de 
tots dos sexes.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

 
5

 La LPRL defineix com a condició de treball qualsevol característica d’aquest que pugi tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat 
i la salut del treballador.
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En quant l’assignació de responsabilitats (tal i com s’ha 
exposat en l’apartat 3 | Organització i responsabilitats 
preventives) ha de fer-se de manera que estiguin 
representats els dos sexes de la forma més equilibrada 
possible. A més, s’ha de considerar la possibilitat d’assignar 
com a responsable a una dona quan la mesura a aplicar 
afecti directament a llocs ocupats per dones, o a un home 
quan aquests siguin els que ocupin el lloc.

Addicionalment als resultats obtinguts per l’avaluació de 
riscos, la planificació també es nodreix d’altres accions, les 
quals al seu torn, s’han d’impregnar d’aquesta perspectiva 
de gènere:

- Propostes realitzades per part del personal. 
Garantir que tots dos gèneres tenen accés al sistema 
establert per poder realitzar propostes.

- Visites de control. Assegurar que les visites de 
control siguin realitzades per homes i dones, en els 
diferents llocs i tasques de treball. 

- Accidents o malalties professionals en el treball. 
Intervenir en la proposta de mesures correctores de 
personal d’ambdós gèneres (aspecte desenvolupat 
en el posterior apartat 10 “Accidents: actuació, 
notificació, investigació i anàlisi”).

L’elecció d’aquestes mesures s’ha de realitzar atenent als 
principis d’acció preventiva 

6 establerts a l’article 15 de 
la LPRL, on en l’apartat d) l’adopció de la perspectiva de 
gènere cobra importància: “Adaptar el treball a la persona, 
en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 
així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball 
monòton i repetitiu i a reduir els efectes de la mateixa en la 
salut”.  

Això implica:

- Adaptar el treball a la persona. Afirmació neutra 
que pot comportar desigualtats si es pren la decisió 
considerant només un dels dos sexes. Cal conèixer 
el gènere de les persones que ocupen el lloc, atès 
que es tracta d’una informació necessària per a 
l’adaptació al lloc pel que fa a la distribució dels 
elements, l’organització de tasques, de temps, etc.

- Elecció dels equips. El disseny, la mida i el pes 
d’aquests s’han d’estimar en funció de qui els faci 
servir. En aquest sentit, cal considerar que les eines 
i equips estan dissenyats per al cos masculí, així que 
s’ha de fer un esforç per trobar i determinar el més 
adequat per a cada persona independentment del 
seu gènere.

- Mètodes de treball i organització. En l’ordre de 
les tasques, l’organització del temps, etc. s’ha de 
considerar el gènere, per a una correcta interacció 
entre la vida privada i laboral.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

L’article 15 de la LPRL, estableix que l’empresari ha d’aplicar les mesures, d’acord amb els següents principis generals:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a l’origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes en la salut.

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

f) Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.  
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Consulta, participació i informació 

D’acord amb la legislació en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’empresari ha de consultar els treballadors, 
i permetre’n la participació en l’àmbit de la seguretat i la 
salut en el treball. En el marc d’aquest mandat, es procurarà 
que estiguin representats de forma equilibra a ambdós 
sexes en els processos de consulta i participació.

La consulta ha de ser present en tots els aspectes del 
sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals. Des del 
seu disseny i adopció, fins al compliment de les mesures 
preventives i en els dos sexes, quedant representades les 
seves aportacions de forma equitativa. Per a això, l’empresa 
ha de garantir que homes i dones accedeixin als processos 
de participació. Segons dades de l’Enquesta Nacional de 
Condicions de Treball7 la participació de les dones és molt 
inferior a la dels homes (que ja de per si és reduïda). És 
important fomentar-la, sobretot en el sexe femení.

Així mateix, tot el personal ha de ser informat sobre els riscos 
que afectin a l’empresa en el seu conjunt, els específics del 
seu lloc i/o tasques que desenvolupi, així com de les mesures 
de protecció i les que ha d’adoptar en cas d’emergència. En 
el context que ens ocupa, s’ha de considerar principalment:

- Elaborar fitxes de riscos i instruccions de treball 
diferenciades per sexe, incloent-hi els elements 
propis de cada un d’ells que hagin sorgit en 
l’avaluació de riscos.

- Informació de l’ús dels EPIs en funció de qui els 
faci servir. Aquest punt és essencialment rellevant, 
si s’han triat diferents models d’EPIs entre homes i 
dones. 

Per poder dur a terme la consulta, participació i la informació, 
cal establir els canals de comunicació interns per a això. En 
l’adopció d’aquesta perspectiva de gènere, s’ha de considerar 
el llenguatge i/o imatges utilitzades, evitant tot el que pugui 
ser sexista o que reflecteixi desigualtats entre sexes.

Formació

La LPRL en el seu article 19 exposa que ha de “garantir 
que cada treballador rebi una formació teòrica i pràctica, 
suficient i adequada, en matèria preventiva amb la finalitat 
que desenvolupi les habilitats necessàries que les condicions 
de treball requereixen... centrada específicament en el seu 
lloc de treball o funció, adaptada a l’evolució dels riscos i a 
l’aparició d’altres nous i repetir-se periòdicament, quan fos 
necessari”. En conseqüència, incorporar la perspectiva de 
gènere comporta:

- Una formació adreçada al personal que estigui 
d’acord amb l’avaluació de riscos, incloent-hi en 
el seu cas les diferències d’exposició a riscos entre 
sexes.

- Formació adreçada a líders d’equips, capacitant-
los per detectar possibles exposicions a riscos dels 
seus equips amb perspectiva de gènere.

- Impartir a tot el personal formació específica en 
assetjament laboral i sexual 8. En aquesta qüestió és 
important fer un apunt. A més d’avaluar els riscos, 
als quals estan exposades fonamentalment les 
persones de forma diferenciada, cal que es fomenti, 
de manera explícita, una política de tolerància zero 
cap a aquest tipus de violència realitzant formacions 
i informant d’això a tota la plantilla.

- Detectar la necessitat de formació en matèria 
d’igualtat. A més de formar en matèria preventiva, 
caldrà incloure contingut sobre igualtat en les 
formacions. Aquesta formació serà més completa 
i profunda en persones amb responsabilitats 
específiques en matèria preventiva (tècnic/a de riscos 
laborals, coordinador/a amb el servei de prevenció, 
treballador/a designat, delegats i delegades de 
prevenció, etc.).

- En la mesura del possible, aquesta formació es 
realitzarà en un horari on tot el personal pugui 
assistir respectant la conciliació laboral i familiar.

- Quan la formació sigui impartida per personal 
extern, és recomanable triar entitats que hagin 
adoptat una política de treball basada en la igualtat i 
perspectiva de gènere.

- Analitzar i valorar el material didàctic utilitzat en 
les formacions i informacions: llenguatge no sexista, 
imatges on quedin representats els dos sexes, sense 
estereotips lligats al sexe, etc.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere

7 Enquesta Nacional de Condicions de Treball 2011 publicada pel INSST.

8 La LOI, en el seu article 48 especifica que, “amb la finalitat de prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe, les empreses hauran de negociar amb la representació 
de les persones treballadores mesures com l’elaboració i la difusió de codis de bones pràctiques, així com realitzar campanyes informatives i de formació”.
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Vigilància de la salut

Si es disposa d’una avaluació de riscos realitzada des de la 
perspectiva de gènere en la qual s’hagi tingut en compte 
el sexe de la persona treballadora que ocupa cada lloc 
de treball, serà possible que els protocols a aplicar en els 
exàmens de salut específics puguin tenir aquest enfocament 
de gènere. En aquesta vigilància de la salut individual també 
es tindrà en compte el sexe a l’hora de valorar els efectes 
sobre la salut pel que fa als factors de risc als quals està 
exposada.  

A més, s’hauria de tenir en consideració el sexe de la persona 
treballadora quan s’analitzin els resultats de la vigilància de 
la salut i de l’avaluació dels riscos amb criteris epidemiològics 
per així poder conèixer els efectes sobre la salut en homes 
i dones de manera diferenciada permetent-nos poder dur 
a terme les corresponents mesures preventives a adoptar 
adequades a les característiques de cada persona i del seu 
sexe.

Cal tenir present que d’acord amb la LOI i la modificació 
que aquesta realitza en la LPRL en el seu article 4 sobre el 
tractament de la informació, aquesta s’hauria de realitzar 
de forma segregada per sexes. D’aquesta manera és possible 
conèixer els llocs ocupats per homes i dones, identificar 
l’exposició als riscos laborals més freqüents per a cada sexe 
i valorar els efectes sobre la salut de manera diferenciada 
(tipus de patologia, durada de les mateixes, etc.).

Equips de protecció individual

Segons el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual 
s’entén per equip de protecció individual (des d’ara EPI), 
“qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel 
treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi”.

L’esmentat Reial Decret, en l’article 5 apartat b), exposa 
que cal “tenir en compte les condicions anatòmiques i 
fisiològiques i l’estat de salut del treballador”. Això vol dir 
que aquest s’ha d’adaptar al seu usuari final ja sigui home 
o dona. 

No obstant això, examinant aquests equips, s’observa que 
en la seva fabricació s’ha posat l’accent en el gènere masculí. 
Això pot ser així, pel fet que la major freqüència d’ús d’EPIs 
es troba en sectors molt “masculinitzats”. La introducció 
de la dona en tots els sectors i llocs de treball, comportarà 
un esforç per part dels fabricants, dirigit a elaborar EPIs en 
funció del sexe.

Les dones i els homes són física i biològicament diferents. 
Les dades antropomètriques demostren que no només ho 
són en grandària, sinó també en la seva anatomia, ja que 
la massa corporal, les proporcions, les mesures i les talles 
són diferents. Davant d’això és habitual que les empreses 
erròniament escullin EPIs de talles més petites per a les 
dones, tanmateix això no implica necessàriament que 
amb això s’aconsegueixi l’adaptació del mateix al cos. 
En conseqüència, sovint el resultat deriva en què sigui la 
pròpia treballadora qui ho adapti (per exemple arremangant 
mànigues de camisa), amb el que pot passar que s’afegeixi 
un nou risc. Un EPI adaptat és aquell que contempla les 
corbes femenines en la confecció de roba, com pantalons, 
o les dimensions i forma del peu elaborant un calçat que 
contempli el taló més estret, etc.

En síntesi, es tracta que en l’elecció d’aquests equips també 
es considerin les diferències individuals de les dones i, com 
no, també dels homes fora de la “mitjana”.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
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Investigació i anàlisis

Sota la perspectiva de gènere, l’anàlisi dels accidents, 
incidents i malalties professionals s’ha de fer atenent el 
sexe de la persona treballadora, desagregant la informació 
i considerant els homes i dones per separat a més de fer-
ho de forma conjunta. Això suposa atendre el sexe de la 
persona en:

- El tractament de les dades extretes de les 
investigacions.

- La implantació de les mesures correctores.

- L’establiment d’indicadors de les mesures 
establertes.

A més de les investigacions, qualsevol altra anàlisi que es 
dugui a terme en matèria de prevenció de riscos laborals, 
ha d’incorporar aquesta visió de la feina, explotant les 
dades segons el sexe. Han de plantejar-se i respondre les 
qüestions a tractar, diferenciant si aquestes van dirigides a 
dones, homes o a tots dos. Per exemple, incloure aquesta 
variable en:

- Les enquestes post-formació, incloent l’ítem de 
dona i home així com preguntes amb perspectiva de 
gènere.

- Informar de manera distribuïda a homes i dones.

- En la realització d’enquestes sobre qualsevol 
aspecte de prevenció de riscos laborals.

- Mesuraments i controls en els llocs de treball i 
tasques ocupats per homes i dones. 

Amb això s’aconseguirà una anàlisi diferencial que ajudarà 
a:

- Detectar possibles desigualtats entre sexes en 
matèria de seguretat i salut laboral.

- Identificar estereotips que interactuïn 
negativament amb la forma de treballar i per tant, 
en els riscos als quals puguin estar exposats.

- Informar de manera útil i adaptada a les necessitats 
de tots dos sexes.

Coordinació d’activitats empresarials

En la coordinació d’activitats empresarials també té 
cabuda la perspectiva de gènere. En aquest sentit 
s’ha de valorar:

- L’elecció d’empreses (proveïdors, contractistes, 
empreses de treball temporal, etc.) que a més de 
l’acompliment de la normativa en prevenció de 
riscos laborals, adoptin la perspectiva de gènere amb 
una política d’igualtat entre el seu personal.

- Que la informació a subministrar a aquestes 
empreses es realitzi des d’una perspectiva de gènere. 
Per això, s’ha de conèixer, prèviament, el personal 
que accedirà a les instal·lacions versus els productes 
a utilitzar, les matèries primeres, la maquinària i 
eines, etc.

- En les consideracions prèvies a l’inici dels treballs 
d’aquestes empreses externes, l’empresa ha 
d’adoptar aquesta perspectiva en la identificació 
dels riscos existents, en les mesures preventives 
d’aplicació, així com en les mesures d’emergència.
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   4 | SEGUIMENT

Control i revisió de l’actuació 
preventiva

Aquest nou sistema de gestió de prevenció de riscos laborals 
amb perspectiva de gènere, ha de sotmetre a control i 
revisió les actuacions dutes a terme en la matèria.

Es tracta de comprovar si les accions realitzades, així com les 
mesures preventives implantades, han estat les adequades 
per assolir els objectius prèviament establerts. En concret, 
és recomanable:

- Establir el grau d’assoliment dels objectius 
inicialment, valorant si aquests han tingut impacte 
en la millora de la seguretat i salut de dones i homes 
i en quin grau per a cada un d’ells.

- Valorar la idoneïtat dels indicadors de seguiment i 
els seus resultats i si aquests realment mesuren els 
objectius establerts, diferenciat entre els dos sexes.

- Identificar els possibles errors i establir mesures 
correctores, així com valorar si cal establir nous 
objectius i indicadors o fer alguna modificació dels ja 
existents.

Prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere
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III|Legislació
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Des d’un punt de vista legal, no hi ha una legislació en 
matèria de riscos laborals desagregada per sexes. En 
aquest sentit l’única normativa existent és la referent a la 
reproducció i estat biològic derivat de l’embaràs, situacions 
davant les quals l’empresa ha de garantir la seguretat i salut 
en el treball. No obstant això, sí que hi ha legislació en 
matèria d’igualtat a nivell internacional, europeu i estatal 
que ha de considerar-se.

A nivell mundial

La Declaració Universal de Drets Humans9, elaborada i 
acordada per representants de totes les regions del món, 
estableix que “tots els éssers humans són lliures i iguals”. En 
el seu preàmbul, i posteriorment en els seus articles 7 i 23, ja 
s’exposa el dret fonamental d’igualtat entre homes i dones.

El Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides10, en 
el seu informe per l’Assemblea General de 1997, defineix 
la incorporació de la perspectiva de gènere com “el 
procés d’avaluar les conseqüències que té per als homes i 
les dones qualsevol acció planificada, inclosa la legislació 
i les polítiques o programes, en qualsevol sector i a tots els 
nivells. És una estratègia per fer dels problemes i experiències 
de les dones i dels homes una dimensió integral del disseny, 
l’execució, la vigilància i l’avaluació de les mesures, en totes 
les esferes polítiques, econòmiques i socials, de manera que 
les dones i els homes es beneficiïn per igual i no es perpetuï 
la desigualtat. L’objectiu últim és aconseguir la igualtat de 
gènere”. Aquesta nova perspectiva, (adoptada en totes les 
seves polítiques i programes, per part d’organismes com 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO)), és la que han d’assumir i adoptar les empreses 
a tots els nivells i en concret, en l’àmbit de la prevenció de 
riscos laborals.

L’Organització Internacional del Treball (des d’ara OIT), 
sota els principis de la no discriminació i promoció de la 
igualtat, ha elaborat nombrosos convenis amb l’objecte 
de millorar les condicions de treball de tots dos sexes i de 
protecció cap a la salut de la dona treballadora i del seu fill 
(durant l’embaràs, part recent o període de lactància). 

En aquest mateix sentit, l’OIT defineix el Treball Decent 
com aquell que dóna ”l’oportunitat d’accedir a una ocupació 
productiva que generi un ingrés just, la seguretat en el lloc 
de treball i la protecció social per a les famílies, millors 
perspectives de desenvolupament personal i integració 
social, llibertat perquè els individus expressin les seves 
opinions, s’organitzin i participin en les decisions que afecten 

les seves vides, i la igualtat d’oportunitats i tracte per a tots, 
dones i homes”. Les seves normes internacionals serveixen 
de referència en l’actuació i elaboració de normativa 
europea.

A nivell d’Europa

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, amb 
valor jurídic, recull un conjunt de drets personals, polítics, 
econòmics i socials dels ciutadans i residents de la UE. 
D’entre tots els drets, llibertats i principis que reconeix, 
destaca el seu article 23 sobre la igualtat entre dones i 
homes: “S’ha de garantir la igualtat entre dones i homes en 
totes les àrees, inclòs l’ocupació, el treball i la remuneració. 
El principi d’igualtat no impedeix el manteniment o l’adopció 
de mesures que preveguin avantatges específiques a favor del  
sexe subrepresentat”.

En quant a la de prevenció de riscos laborals, la Directiva 
92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, estableix 
l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat 
i la salut en el treball de les treballadores embarassades, que 
hagin donat a llum o en període de lactància.

Aquesta directiva estableix les directrius per a l’avaluació 
dels agents químics, físics i biològics, així com els 
procediments industrials considerats com a perillosos per 
a la salut o la seguretat de les treballadores (embarassades, 
que hagin donat a llum o en període de lactància) per així 
poder determinar les mesures que s’han d’adoptar en relació 
amb la salut i seguretat en el treball.

A nivell d’Espanya

La Constitució Espanyola de 1978, en l’article 14 del seu 
capítol segon “Drets i Llibertats”, exposa: “Els espanyols 
són iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap 
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

En relació a la normativa que regula prevenció de riscos 
laborals, trobem la Llei 31/1995, de 8 de novembre, que 
estableix la obligatorietat per part de l’empresari d’identificar 
els riscos i perills del lloc de treball per a la salut dels 
treballadors i concretament els de les dones (embarassada, 
desprès del part o en període de lactància). En concret, el 
seu article 26.1 “Protecció de la maternitat”, disposa el 
següent: “L’avaluació dels riscos a què es refereix l’article 
16 de la present Llei ha de comprendre la determinació 
de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les 
treballadores en situació d’embaràs o part recent a agents, 
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9    Declaració proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides a París, el 10 de desembre de 1948.

10    Informe del Consell Econòmic i Social corresponent a 1997, A/52/3, capítol IV.
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procediments o condicions de treball que puguin influir 
negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en 
qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. 
Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat 
i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la 
lactància de les citades treballadores, l’empresari adoptarà 
les mesures necessàries per evitar l’exposició a aquest risc, 
mitjançant una adaptació de les condicions o del temps de 
treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han 
d’incloure, quan resulti necessari, la no realització de treball 
nocturn o de treball a torns.”

La modificació per part del RD 298/200911, del RD 39/1997, 
de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, va implicar la promoció de la millora 
de la seguretat i salut en el treball de les treballadores 
(embarassades, que haguessin donat a llum o estiguessin 
en període de lactància), al exposar l’obligatorietat per part 
de l’empresa de fer una avaluació inicial de riscos, quan el 
lloc de treball fos ocupat per personal especialment sensible 
per les seves característiques personals o estat biològic 
conegut, a alguna d’aquestes condicions. 

En aquest mateix Reial Decret, es van introduir12 els llistats 
exemplificatius de riscos a prevenir durant l’embaràs i la 
lactància, traslladant la Directiva 92/85/CEE, que preveu, 
en els seus annexos I i II, una llista no exhaustiva d’agents, 
procediments i condicions de treball que poden influir 
negativament en la salut de la dona (embarassada o en 
període de lactància) o la del seu fill (fetal o lactant).

Cal una menció especial a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, 
en matèria de salut de la dona, donat que ha inclòs la 
perspectiva de gènere en la salut, i més específicament en 
la salut laboral en el seu article 27.3. “Integració del principi 
d’igualtat en la política de salut”:

“3. Les Administracions públiques, a través dels seus 
Serveis de Salut i dels òrgans competents en cada cas, 
desenvoluparan, d’acord amb el principi d’igualtat 
d’oportunitats, les següents actuacions:

a) L’adopció sistemàtica, dins de les accions 
d’educació sanitària, d’iniciatives destinades a 
afavorir la promoció específica de la salut de les 
dones, així com a prevenir la seva discriminació.

b) El foment de la investigació científica que atengui 
les diferències entre dones i homes en relació amb la 
protecció de la seva salut, especialment pel que fa a 
l’accessibilitat i l’esforç diagnòstic i terapèutic, tant 
en els aspectes d’assajos clínics com assistencials.

c) La consideració, dins de la protecció, promoció i 
millora de la salut laboral, de l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe”.

Aquesta mateixa normativa, en la disposició addicional 
dotzena, estableix modificacions de la LPRL, afegint un nou 
apartat a l’article 5:

«4. Les Administracions públiques han de promoure 
l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, 
considerant les variables relacionades amb el sexe tant 
en els sistemes de recollida i tractament de dades com 
en l’estudi i investigació generals en matèria de prevenció 
de riscos laborals, amb l’objectiu de detectar i prevenir 
possibles situacions en què els danys derivats de la feina 
puguin aparèixer vinculats amb el sexe dels treballadors.»

Així mateix modifica el paràgraf primer de l’apartat 2 i 
l’apartat 4 de l’article 26, que queden redactats en els 
següents termes:

«2. Quan l’adaptació de les condicions o del temps 
de treball no sigui possible o, malgrat tal adaptació, 
les condicions d’un lloc de treball poguessin influir 
negativament en la salut de la treballadora embarassada 
o del fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de les Mútues, 
en funció de l’entitat amb la qual l’empresa tingui 
concertada la cobertura dels riscos professionals, amb 
l’informe del metge del Servei Nacional de Salut que 
assisteixi facultativament la treballadora, aquesta haurà 
d’ocupar un lloc de treball o funció diferent i compatible 
amb el seu estat. L’empresari ha de determinar, prèvia 
consulta amb els representants dels treballadors, la 
relació dels llocs de treball exempts de riscos a aquests 
efectes.»

«4.El que disposen els números 1 i 2 d’aquest article 
també és aplicable durant el període de lactància natural, 
si les condicions de treball poden influir negativament en 
la salut de la dona o del fill i així ho certifiquen els Serveis 
Mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o de 

11
  Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció, en 

relació amb l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període 
de lactància.

12  Després de la modificació el RD 298/2009.
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les Mútues, en funció de l’entitat amb la qual l’empresa 
tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, 
amb l’informe del metge del Servei Nacional de Salut que 
assisteixi facultativament la treballadora o al seu fill. Així 
mateix, pot declarar-se el pas de la treballadora afectada 

a la situació de suspensió del contracte per risc durant la 
lactància natural de fills menors de nou mesos prevista en 
l’article 45.1.d) de l’Estatut dels Treballadors, si es donen 
les circumstàncies previstes al número 3 d’aquest article.
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