Definicions incloses a l’article 4 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals
Prevenció: conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d’activitat de
l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
Risc laboral: possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball. Per
qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s’han de valorar conjuntament la
probabilitat que es produeixi el dany i la severitat d’aquest.
Danys derivats del treball: les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió del
treball.
Risc laboral greu i imminent: aquell que és probable racionalment que es materialitzi en un
futur immediat i pugui suposar un dany greu per a la salut dels treballadors. En el cas d’exposició
a agents susceptibles de causar danys greus a la salut dels treballadors, es considera que hi ha
risc greu i imminent si és probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat una
exposició a aquests agents de la qual poden derivar danys greus per a la salut, encara que
aquests no es manifestin de manera immediata.
Processos, activitats, operacions, equips o productes potencialment perillosos: aquells que, en
absència de mesures preventives específiques, originin riscos per a la seguretat i la salut dels
treballadors que els exerceixen o utilitzen.
Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació que s’utilitza en el treball.
Condició de treball: qualsevol característica del treball que pot tenir una influència
significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. Queden
específicament incloses en aquesta definició:
a) Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i altres
estris existents en el centre de treball.
b) La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en l’ambient de treball i
les seves corresponents intensitats, concentracions o nivells de presència.
c) Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anteriorment que
influeixen en la generació d’aquests riscos.
d) Totes les altres característiques del treball, incloses les relatives a la seva
organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos a què està exposat
el treballador.
Equip de protecció individual: qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador
perquè el protegeix d’un o diversos riscos que poden amenaçar la seva seguretat o la salut en
el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

