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Alguns indicadors de l’èxit
d’una organització
◦ Productivitat
◦ Satisfacció dels treballadors
◦ Compromís laboral
◦ Qualitat del servei

Qui n’és responsable? 
Seleccioni la resposta correcta:
◦ a) L’equip de prevenció de riscos laborals
◦ b) L’equip directiu
◦ c) Els treballadors
◦ d) Totes les anteriors
◦ e) Cap de les anteriors



Accidents: Caigudes, sobreesforços, 
cops…
Malalties professionals: Trastorns
musculo-esquelètics, malaties
infeccioses a hospitals, dermatitis…
Riscos psicosocials: estrès, desgast
professional (burnout), violència, setge
laboral (mobbing) i sexual, …



El treball, afecta la 
teva salut?

28,4%



A la UE, el 25% dels treballadors considera que el 
treball afecta negativament la seva salut:
◦ Problemes músculo-esquelètics: 25% dels treballadors tenen mal 

d’esquena; 23% dolor muscular
◦ Problemes psicosocials: 22% dels treballadors citen l’estrès com

el principal símptoma relacionat amb el treball; 5% el setge
laboral

A Holanda, els problemes músculo-esquelètics i les 
malalties psicosocials són responsables del 83% del 
costos relacionats amb la salut laboral. El cost total 
derivat de les condicions laborals: quasi 3% del PIB
La Comissió Europea xifra el cost dels riscos 
psicosocials en el treball per al conjunt d’Europa en 
torn al 3% del PIB



Increment dels contractes
temporals
Canvis en la naturalesa

del treball
◦ Més pressió “del mercat”: 

més contacte amb cients i
terminis més ajustats

◦ Més responsabilitat
del treballador

◦ Treballadors de 
múltiples aptituds

◦ El treball demana i ofereix
qualificacions superiors

Reducció de plantilles

Intensificació
del treball
Estrès, problemes
músculo-
esquelètics
i violència en 
el treball



Tota l’evidència disponible 
apunta que 
el compromís de la direcció
amb la prevenció
és el primer determinant
dels resultats de seguretat i salut
en una organització



Argument ètic
Argument econòmico-empresarial



Responsabilitat social corporativa
◦ Medi ambient, drets humans, condicions laborals, 

transparència
Els riscos laborals afecten persones
◦ Acceptem una “sinistralitat normal”? 
◦ Qui s’ofereix voluntari???
La salut i la seguretat com a valor
◦ Prioritat o valor? 

Les prioritats canvien amb les circumstàncies 
de l’organització, els valors no
Només si la seguretat i la salut són un valor, estaran 
presents en totes les decisions directives



Compromís
de la direcció

Participació
dels

treballadors

Sistema de 
gestió de la 
seguretat

Resultats
interns

Actituds
Comportaments Resultats

externs

Danys a la salut
Satisfacció treballadors
Absentisme

Qualitat
Satisfacció clients
Reputació

Font: Fernández Muñiz, B., Montes Peón, J. M., 
& Vázquez Ordás, C. J. (2007)



La inversió en seguretat no pot ser ilimitada
L’actuació dels directius és fonamental



La seguretat i la salut estan integrades
en totes les decisions i accions
de l’organització
La prevenció és més organitzativa i
estratègica que material, atès l’important
paper del component humà

Cal un canvi profund
en el comportament i la mentalitat, 
que porti a una cultura de seguretat positiva



Tenim la normativa que ens obliga
Tenim sistemes preventius en marxa

Però no serviran si no hi ha una convicció
general i compartida de la importància de la 
salut i la seguretat: Cultura de seguretat
Condicions sine qua non
◦ Compromís directiu
◦ Participació àmplia

Com ho fem?
◦ Direcció estratègica
◦ Lideratge d’equips



Font: Roughton, JE; Mercurio, JJ (2002): Developing an effective
safety culture: A leadership approach. Butterworth Heinemann

Direcció i 
lideratge

Participació dels
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Lideratge

DireccióDirecció
estratègica de la 

seguretat i la salut
Desenvolupament
d’un sistema de 

gestió de la 
seguretat

Equip
directiu

Cultura 
preventiva

Comportament
segur dels

treballadors
Resultats de 

salut i seguretatComportaments i
actituds en el 
tracte directe

amb treballadors



Direcció estratègica de la prevenció
Sistema de gestió de la seguretat
i la salut
Comportaments amb impacte 
sobre la cultura preventiva
Coordinació i direcció d’equips
Estils de lideratge en el tracte
amb col·laboradors

Efecte obre l’organització en conjunt

Efecte sobre individus concrets



És la manera com l’alta direcció:
◦ Orienta com es gestiona la seguretat

i la salut a l’organització
◦ Estableix objectius de resultats

en salut i seguretat
◦ Assigna recursos per assolir

aquests objectius
◦ Controla els resultats de salut i seguretat
Objectiu primari: crear i gestionar una 
cultura preventiva



Elements clau
◦ Política explícita de compromís

amb la seguretat i la salut
◦ Incentius per a la participació dels treballadors
◦ Formació i desenvolupament
◦ Informació sobre el lloc de treball
◦ Planificació preventiva i d’emergències
◦ Control i revisió d’accions
Advertiment
◦ Si és farragós o burocràtic, no funciona
◦ Si es dissenya bé i funciona en harmonia amb la 

gestió general de l’organització, l’efecte es sinèrgic



Quan una organització inclou la seguretat
com a part de la seva cultura, esdevé
un valor arrelat que és important
tant a nivell grupal com individual
◦ Cultura de seguretat: conjunt de creences, normes, actituds, 

rols i pràctiques socials i tècniques que s’ocupen de 
minimitzar l’exposició dels treballadors, directius, clients i
públic a situación considerades perilloses o nocives. 

◦ Clima de seguretat: la percepció de les polítiques, 
procediments i pràctiques relatives a la seguretat; guia
l’avaluació personal de quina importància se li dóna a la 
seguretat.

El clima de seguretat pot variar entre grups



Hi ha normes i regles sobre com actuar 
amb seguretat
Actituds positives vers la seguretat: 
preocupació compartida per evitar 
riscos
Pràctiques de seguretat reflexives: 
capacitat per a reflexionar sobre la 
pròpia pràctica



Demostrar el compromís de la direcció mitjançant
la participació i l’assignació de recursos
Fer de la seguretat un valor central i
establir objectius i responsabilitats
Integrar la prevenció en 
◦ totes les decisions i àrees
◦ la planificació de noves activitats
◦ l’avaluació de l’acompliment

Potenciar la participació dels treballadors
Establir canals d’informació i comunicació
de doble sentit per a la millora continuada



Direcció estratègica de la prevenció
Sistema de gestió de la seguretat
i la salut
Comportaments amb impacte 
sobre la cultura preventiva
Coordinació i direcció d’equips
Estils de lideratge en el tracte
amb col·laboradors

Efecte obre l’organització en conjunt

Efecte sobre individus concrets



Alta direcció: desenvolupar
polítiques i cultura de 

seguretat

Direcció intermitja: aplicar 
polítiques i mantenir la

cultura de seguretat

Treballadors: participar en el 
sistema preventiu

Suport

Suport

Suport

Equip
de prevenció

de 
riscos 

laborals



Alguns indicadors de l’èxit
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◦ Productivitat
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Seleccioni la resposta correcta:
◦ a) L’equip de prevenció de riscos laborals
◦ b) L’equip directiu
◦ c) Els treballadors
◦ d) Totes les anteriors
◦ e) Cap de les anteriors



Contingut
del treball

Poca diversitat, fragmentat o sense sentit, 
baix ús d’habilitats…

Sobrecàrrega
i ritme

Sobrecàrrega, alta pressió, terminis urgents, 
ritme fort…

Control Poca participació en la presa de decisions, 
poc control sobre la càrrega de treball…

Rol en 
l’organització

Ambigüitat de rol, conflicte de rol, 
responsabilitat sobre altres persones

Cultura 
organitzativa
i funcions

Mala comunicació interna, poc suport, tasques 
no definides o incoherents amb els objectius…

Relacions
interpersonals

Aïllament físic o social, escassa relació
amb els caps, conflictes interpersonals…

Qui pot modificar 
aquests aspectes?



Efecte del lideratge sobre 
la salut dels col·laboradors
Estils de lideratge
◦ Vincles amb la salut i la seguretat



La relació amb els caps té un gran efecte
sobre la salut i el benestar
◦ Serveixen com a models per als altres
◦ Tenen poder formal, per a assignar

recompenses i càstigs
◦ Sovint prenen decisions que poden generar noves 

causes d’estrès per als seus col·laboradors
Evidència empírica àmpliament contrastada
◦ Efectes positius o negatius, segons

l’estil de lideratge



Lideratge
abusiu

Lideratge
passiu

Lideratge
transaccional

Lideratge
transformador



Ús sostingut de comportaments hostils, 
verbals i no verbals, excloent el contacte 
físic
◦ Posar en ridícul, culpar d’errors no 

comesos, intimidació…
Evidència empírica
◦ Efectes psicològics: Clara relació amb

burnout, sensació d’indefensió, menor 
confiança en les pròpies capacitats, auto-
estima, compromís amb l’organització

◦ Efectes sobre el comportament: potencia 
comportaments no segurs

◦ Efectes físics: malalties cardiovasculars



Dimensions:
◦ Direcció (passiva) per excepció: abans d’emprendre

cap acció correctora, el líder s’espera fins que els
problemes són molt seriosos

◦ Lassez-faire: el “líder” és inactiu, no està disponible, 
no aclareix les expectatives, evita la presa de 
decisions

◦ No parla de prevenció (com si no existís)
Evidència empírica
◦ Resultats de seguretat negatius



El líder comunica els objectius als treballadors, 
supervisa activament la seva evolució vers
aquests objectius, 
i proporciona feedback, tot recompensant l’èxit
o corregint l’acompliment deficient

L’evidència empírica
◦ Millora el compliment dels procediments de 

seguretat
◦ Augmenta l’ús dels equips de protecció individuals
◦ Disminueix la taxa d’accidents



Components:
◦ Influència idealitzada
◦ Motivació inspiradora
◦ Estímul intel·lectual
◦ Consideració individual
Lideratge transformador 
en matèria de seguretat i salut
Ha de ser consistent: si es combina amb 
lideratge passiu es destrueixen els seus efectes 
positius



Consens positiu:
◦ Millora el sentit atorgat al treball per part del 

treballador
◦ Millora indicadors psicològics de benestar
◦ Millora la salut cardiovascular
◦ Millora el clima de seguretat
◦ Augmenta la participació dels treballadors en 

matèria de seguretat
Els resultats es potencien si és un 
lideratge específic en matèria de 
seguretat
Cal ser líder transaccional i transformador



Lideratge
transformador

Clima de 
seguretat

Resultats de 
seguretat i

salut

• Paper medidador del clima de 
seguretat: 
les accions del líder canvien les 
percepcions dels treballadors
sobre la importància
de la seguretat i la salut

• Cal temps i consistència per
aconseguir resultats

Resultats de seguretat i salut:
• Indicadors de salut
• Participació: ajudar els

col·laboradors, promoure el 
programa de seguretat en el seu
entorn, demostrar iniciativa i
esforçar-se per millorar la 
seguretat i la salut

• Compliment de normes



El compromís de la direcció és un determinant
contrastat dels resultats en salut i seguretat
◦ L’alta direcció indica el seu compromís amb la salut i

la prevenció de manera indirecta: pressupost, 
recursos, control

◦ La direcció intermitja indica el seu compromís amb la 
salut i la prevenció en el tracte diari i en la definició de 
tasques

Incorporar la prevenció millora l’acció directiva 
i els seus resultats



L’estil de lideratge influeix els resultats
◦ Lideratge transaccional 

Compliment
Indicadors de salut i seguretat

◦ Lideratge transformador 
Participació
Indicadors de salut i seguretat

◦ Cal ser líder transaccional i transformador
Cal temps i consistència per
aconseguir resultats



Formar-se en prevenció 
Aprendre sobre el perfil de riscos de 
la nostra organització / àrea
Incorporar la salut i la seguretat 
en els criteris de decisió
Col·laborar amb l’equip de prevenció
Formar-se en lideratge
Promoure la participació dels treballadors, 
en sentit ampli
Parlar de prevenció amb 
els treballadors. 
Aprofitar la prevenció 
per a fer direcció
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