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Introducció

Amb aquesta unitat didàctica, que té quatre nuclis d’activitat, entrareu de ple dins
del marc jurídic de la prevenció de riscos laborals.

Els motius per tenir en compte la prevenció de riscos laborals han anat evoluci-
onant al llarg de la història fins a la realitat actual de la prevenció en la nostra
societat occidental. Per situar-nos en l’àmbit de la prevenció, es fa necessari fer
un recorregut breu pels seus antecedents, la qual cosa realitzem a l’inici d’aquesta
segona unitat del crèdit denominada “Marc jurídic de la prevenció” abans d’entrar
en els conceptes legals normatius, base per a la gestió de la prevenció a les
empreses i organitzacions.

En el primer apartat, “Antecedents històrics de la prevenció”, veureu com es va
anar configurant la prevenció a la societat occidental abans i després de la revolució
industrial, en general per tota Europa, així com més concretament a Espanya.

En el segon apartat, “Marc normatiu de la prevenció”, estudiareu les normes
internacionals que afecten l’Estat espanyol amb rellevància en matèria de preven-
ció de riscos laborals on destaquen les directrius marcades per les directives de
la Unió Europea i l’estudi dels convenis i les recomanacions de l’Organització
Internacional del Treball. a continuació analitzarem la situació jurídica de la
prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol fonamentalment la Llei 31/95 de
prevenció de riscos laborals, el contingut del Reglament dels serveis de prevenció
i el d’altres normes relacionades amb aquesta matèria.

En el tercer apartat, “Organismes i entitats en matèria de prevenció”, veureu
tant els diferents organismes internacionals i comunitaris que tenen un paper
destacat en l’àmbit de la prevenció com els estatals. Dins d’aquest últim grup
coneixereu l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, La Inspecció de
Treball, el Comitè Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, l’Institut Català de
Seguretat i Salut en el Treball i el paper de les Mútues d’Accidents de Treball.

Finalment, en el quart apartat, “Responsabilitats i responsables de l’acció
preventiva”, es desenvolupen principalment les obligacions que la llei de pre-
venció imposa als empresaris -principals responsables de l’activitat preventiva a
l’empresa- i també als drets i obligacions que la norma imposa als treballadors
en aquesta matèria. La responsabilitat en l’àmbit preventiu pot també fer-se
extensiva a altres subjectes obligats per la normativa preventiva: així, establirem
les possibles responsabilitats en què poden incórrer l’Administració pública, el
treballador autònom, els representants dels treballadors, el personal directiu o
encarregats de l’empresa i tècnics en prevenció de riscos laborals.

L’objecte d’aquesta unitat didàctica és, doncs, introduir-vos en la normativa bàsica
que regula la prevenció de riscos laborals a l’Estat espanyol. Us recomanem que
tingueu a prop aquesta normativa mentre estigueu estudiant per poder consultar-la
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tantes vegades com sigui necessari, ja que les referències els textos legals al llarg
d’aquesta unitat didàctica són constants i moltes vegades és convenient i aclaridor
poder realitzar la consulta de forma directa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, es proposa que feu els exercicis d’autoa-
valuació i les activitats proposades, a banda de seguir la dinàmica de l’aula a través
del seu fòrum i tauler i realitzar els exercicis d’avaluació contínua.

També considerem molt convenient que llegiu amb certa freqüència la premsa
diària, ja que les notícies relacionades amb la prevenció de riscos laborals són
cada vegada més freqüents i importants socialment. Heu de posar una atenció
especial en les notícies de les seccions d’economia, laboral... Al marge del seu
valor intrínsec per si mateix, aquestes lectures us ajudaran a relacionar el marc
jurídic de la prevenció amb els esdeveniments de la vida social del país.



Gestió de la prevenció 7 Marc jurídic de la prevenció

Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a ha de saber:

1. Exposar l’origen de la normativa internacional que té per finalitat controlar
els riscos dels treballadors a la seva feina.

2. Reconèixer les normes internacionals més importants en matèria preventiva.

3. Interpretar les condicions de prevenció i de seguretat que han de reunir els
equips, instal·lacions de treball i processos, a partir de la normativa general
i sectorial en vigor sobre prevenció de riscos i seguretat i de la informació
tècnica i els manuals i fitxes sobre seguretat.

4. Definir el marc jurídic espanyol en matèria de prevenció de riscos laborals.

5. Identificar els òrgans i institucions internacionals més representatius re-
lacionats amb la prevenció de riscos professionals: la Unió Europea i
l’Organització Internacional del Treball.

6. Identificar les responsabilitats legals derivades del no-compliment de la
normativa en matèria de prevenció de riscos i seguretat.
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1. Antecedents històrics de la prevenció

Els motius per fer prevenció han anat evolucionant al llarg de la història. Per
situar-nos en l’àmbit de la prevenció, es fa necessari fer un recorregut breu pels
seus antecedents.

La inquietud per preservar la salut de les persones mentre treballen ha estat present
en moltes civilitzacions al llarg de la història de la humanitat tot i que, òbviament,
el punt de vista de cada època ha estat diferent i s’ha anat modificant al llarg del
temps.

Tot i això, cal remarcar que la seguretat laboral i la higiene industrial són, en sentit
estricte, conceptes moderns que apareixen i es desenvolupen amb plenitud des de
la Revolució Industrial del segle XIX fins als nostres dies.

En general, en l’antiguitat, el treball portava una càrrega de penositat i patiment
que era pràcticament inseparable de la feina. Es podria dir, fins i tot, que “patint es
produïa”. És fàcil deduir la carència, pràcticament total, d’accions encaminades
a protegir la salut dels treballadors.

“Els miners extreuen fortunes increïbles per als seus amos mentrestant ells mateixos
agonitzen treballant dia i nit, morint sovint de tantes penalitats. Per a ells no hi ha descans
en el treball, al contrari, perden la seva vida estant obligats a suportar la inhumana fatiga
sota els cops dels seus capatassos.

Per a ells no hi ha descans en la seva feina, més aviat al contrari, perden la seva vida. I
encara aquells que sobreviuen no aconsegueixen res, sinó misèria eterna. Seria millor la
mort per a ells que una vida tan penosa.”

Diodoro de Sicilia (S. I a. de C.). Historia social y económica de la España antigua.

1.1 La preocupació per la prevenció i la seguretat abans de la
revolució industrial

La preocupació per la salut i seguretat dels treballadors era pràcticament inexistent
abans de la Revolució Industrial. No obstant això, en la Bíblia cristiana, en alguns
codis o guies ètiques o polítiques de l’antiguitat i de l’edat mitjana apareixen
algunes normes i reflexions relacionades amb aquesta preocupació que podia tenir
la societat de cada moment.

La cultura cristiana fa del treball una via penosa i redemptora derivada de la
interpretació bíblica del pecat original: “Guanyaràs el teu pa amb la suor del teu
front”, va dir Déu a Adam en el moment d’expulsar-lo del Paradís terrenal. No
obstant aquesta càrrega de penositat del treball, en la Bíblia apareixen també uns
dels primers textos escrits relatius a les mesures que cal adoptar davant situacions
greus de risc.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Trobareu una breu
cronologia mundial de la
prevenció, a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.
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Els esclaus a la Bíblia

“Posa’l a treballar, que és el que
li convé, i si no t’obeeix,

engrillona-li els peus. Però no
t’excedeixis amb ningú i no facis

res contra la justícia. Si tens un
sol esclau, tracta’l com a tu

mateix, ja que l’has adquirit a
preu de sang; si tens un sol

esclau, tracta’l com un germà, ja
que en tens necessitat com de la

teva vida.” La Bíblia (A.T.);
Eclesiàstic. Cap. 33; versicle

sobre els esclaus.

Ja en el Deuteronomi (Antic Testament; capítol 22, versicle 8) apareix el que
podríem considerar la primera recomanació o norma de seguretat: “Si edifiques
una casa nova, posa-hi una barana al terrat, perquè la teva família no sigui
responsable de la mort del qui pugui caure daltabaix”.

A l’edat antiga, Hammurabi (1792-1750 aC), sisè rei de Babilònia, és conegut per
promulgar un dels primers corpus legislatius de la història que ha arribat complet
fins als nostres dies: el codi d’Hammurabi. Aquest codi conté lleis escrites entre
les quals en podem trobar algunes relacionades amb el tema de les responsabilitats
en matèria de construcció. Són un antecedent històric directe dels reglaments
que únicament tenien en compte mesures disciplinàries per aconseguir unes bones
condicions de treball.

Entre les mateixes podem trobar les següents:

• Llei 229 “Si un paleta construeix la casa d’un home i aquesta s’esfondra i
mata a l’amo de la casa, el paleta serà executat”

• Llei 230 ” Si el que mor és el fill de l’amo de la casa, hauran d’executar al
fill del paleta”

El codi recorre freqüentment a l’anomenada llei del talió: es concebia la justícia
com una forma de revenja en la qual es castigava el culpable amb una pena similar
al delicte realitzat. És el famós “ull per ull”: si un treballador tenia un accident
per negligència del seu cap i patia seqüeles, s’infligien les mateixes ferides al cap
per equiparar-lo amb els danys del treballador.

En alguns papirs mèdics de l’Antic Egipte (1600 aC) podem trobar diferents
pràctiques i procediments relacionats amb el tractament de lesions musculoesque-
lètiques, entre d’altres malalties, sense diferenciar si l’origen de les causes era per
activitats laborals o no.

Dins la cultura clàssica grecoromana, tant el treball manual com el treball
intel·lectual eren propis dels esclaus i desenvolupar aquests tipus de feines era
considerat un deshonor. Hem de saber que l’esclavitud va ser defensada o
permesa per moltíssimes cultures i per tota mena d’institucions. El filòsof Aristòtil
afirmava: “La guerra és un mitjà legítim per adquirir esclaus, ja que comporta
aquesta caça que s’ha de donar a les bèsties salvatges i als homes que, nascuts per
obeir, refusen sotmetre...” (Política).

A l’Antiga Grècia, Hipòcrates, el pensador considerat pare de la medicina, va
identificar i registrar els efectes de l’exposició al plom entre els obrers de les mines.

A Roma, la toxicitat per mercuri va ser descrita per Plini el Vell. Aquest autor
va fer referència als perills del maneig del sofre i del zinc i va escriure diferents
normes preventives per als treballadors de les mines de plom i mercuri. Per
exemple, es va recomanar als miners l’ús de mascaretes respiratòries fetes amb
la bufeta dels xais per a la manipulació de sulfur de mercuri.

Roma va ser el bressol del dret i la jurisprudència i, a més a més de les diferents
lleis de conducta i protecció dels béns privats, a Roma s’hi van prendre mesures
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legals sobre la salubritat, com la instal·lació de banys públics, i de protecció dels
treballadors.

Una altra figura destacada de l’Antiga Roma va ser Galè, considerat, després
d’Hipòcrates, el metge més important de l’Antiguitat a Occident. Va estudiar les
malalties dels miners, els blanquers i els gladiadors.

En general, totes aquestes escasses referències de l’antiguitat que manifesten
una certa preocupació per la seguretat i salut responien més aviat a la pròpia
conscienciació dels treballadors i no pas a una autèntica preocupació estatal dels
dirigents d’aquestes societats.

Els noms d’alguns carrers ubicats als
voltants del Born de Barcelona
recorden encara el passat gremial de
la ciutat: carrer de l’Argenteria,
Corders, Assaonadors...

A l’edat mitjana el treball era una activitat que no podia ser realitzada per la
noblesa. El règim feudal es basava econòmicament en dues institucions: els
servents de la gleva i els gremis. El servents eren adscrits a la terra i pertanyien al
senyor en un règim de semiesclavitud.

En les incipients ciutats es constituïen els gremis, que agrupaven tant els artesans
com els comerciants i regulaven tot allò relacionat amb el seu sector d’activitat.
Un dels seus objectius era el de prevenir els accidents de l’ofici. De fet, a l’edat
mitjana, no patir accidents va ser sinònim d’eficiència en l’ofici. El segle XIV,
en concret, pot considerar-se l’inici de la seguretat i la higiene en el treball en
sentit estricte, ja que es van associar artesans europeus que van dictar normes per
protegir i regular les seves respectives professions.

A l’edat moderna no canvia fonamentalment la situació ni valoració del treball,
tot i que augmenta la preocupació per la higiene dels habitants de les ciutats i per
això van formular les primeres normes per evitar riscos a l’interior de les ciutats.
En els arxius històrics de la ciutat de Barcelona en trobem més d’un exemple.

A principis del segle XVII es produeix un altra gran fita a la consolidació de la
higiene i la seguretat industrials amb la promulgació de les lleis d’Índies. Aquest
cos jurídic és una recopilació de les diferents normes legals vigents en els diferents
regnes de les Índies. Van ser publicades el 1680 sota el regnat de Carles II.

Aquesta recopilació consta de nou llibres i comprèn la legislació que Espanya va
dictar per a la governació dels territoris d’ultramar. En les lleis d’Índies es troben
consells sobre:

• Treball de les dones i menors.

• Prohibició de càrregues excessives.

• Seguretat en les mines.

• Higiene laboral i treballs prohibits.

Malgrat aquestes disposicions, no es van poder impedir els abusos i l’explotació
de la població indígena.

“Veiem certs animals ferotges, mascles i femelles escampats pel camp, negres, lívids,
cremats pel sol, adherits a la terra que estan cavant, amb una invencible obstinació; tenen
una espècie de veu articulada i quan s’aixequen sobre els seus peus mostren una cara
humana: i en efecte són éssers humans. A la nit es retiren als seus caus, on viuen de pa

Els blanquers

Antic ofici dels qui adquirien la
matèria primera fresca de les
carnisseries i dels marxants de
bestiar per fer-hi diversos
tractaments com submergir-la en
aigües tànniques, encalcinar-la,
netejar-la de restes càrnies,
raspar-ne les impureses,
adobar-la en clots i remeses... Un
ofici ple de riscos en totes les
tasques i activitats realitzades.

Ordre municipal de
Barcelona de 1324

“Queden prohibits els forns de
vidre a l’interior de la ciutat pels
riscos als quals podria estar
exposat el veïnat.”
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Lesions d’esquena

Els tractats de medicina del
Col·legi Reial de Metges

d’Edimburg (1789) explicaven
com havien de seure els sastres

quan treballaven per evitar
lesions d’esquena.

negre, d’aigua i arrels; estalvien a altres homes la feina de sembrar, de llaurar i de recollir
per viure, i així mereixen que no els falti aquest pa que ells van sembrar.”

La Bruyère, discurs al Parlament francès, s. XVII.

"Quam artem exerceat" (’Quina és la
seva ocupació?’) Ramazzini va

proposar que els metges
estenguessin la llista de preguntes

que Hipòcrates els va recomanar
preguntar als seus pacients, afegint

aquella relacionada amb la seva
feina.

Bernardino Ramazzini (1633-1714) va ser un metge italià considerat el pare de la
medicina del treball i de la higiene industrial. Els seus estudis sobre les malalties
professionals i la promoció de diferents mesures de protecció per als treballadors
van suposar, en certa manera, l’inici de la seguretat industrial i de la normativa
sobre accidents de treball.

Ramazzini va escriure la seva obra més coneguda, ”De morbis artificum diatriba”,
l’any 1700, en la qual descriu amb molt detall els factors etiològics de les afeccions
pròpies dels diferents oficis que existien abans de la revolució industrial, i va
proposar algunes mesures per combatre aquests efectes perjudicials per a la salut.

1.2 La preocupació per la prevenció i la seguretat a partir de la
revolució industrial

La primera Revolució Industrial va tenir lloc a finals del segle XVIII a Anglater-
ra. Aquest històric esdeveniment va canviar de forma immediata els processos de
producció i va produir el conjunt més gran de transformacions socioeconòmiques,
tecnològiques i culturals de la humanitat des del neolític. L’economia basada en
el treball manual va ser substituïda per una altra dominada per la indústria i la
tecnologia.

La revolució agrícola va disminuir les necessitats de mà d’obra al camp i es va
produir un gran èxode de la població rural cap a les ciutats.

Laboralment, els oficis artesanals van ser substituïts per la producció en sèrie. La
gent del camp que havien anat a les ciutats a treballar no van rebre el sou que
esperaven i es van veure obligats a treballar en condicions infrahumanes.

La quantitat de camperols que arribava a les ciutats provinent del camp sobre-
passava la capacitat de les ciutats i, per aquest motiu, la densitat de població va
augmentar, per la qual cosa es va estendre l’amuntegament entre les persones que
arribaven a les noves poblacions urbanes. La situació era tan dolenta que van
proliferar tot tipus de malalties i epidèmies.

Les condicions de treball a la
indústria tèxtil eren molt dures.

Les condicions de seguretat i salut a les fàbriques i tallers eren extremadament
dolentes (jornades laborals de 18 hores, absència de vacances i de descans
setmanal, salaris de misèria...). Les dues terceres parts dels obrers eren dones i
infants, que eren explotats treballant sense unes mínimes condicions de seguretat
i higiene. Com a conseqüència d’aquests fets, molts d’aquests treballadors patien
lesions i mutilacions o fins i tot la mort en tràgics accidents de treball.

Tot i algunes accions puntuals de caràcter proteccionista i d’auxili als treballadors,
fins ben entrat el segle XIX seguia imperant l’explotació salvatge en les relacions
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laborals i que totes les accions empresarials quedaven supeditades i justificades
per l’únic principi d’obtenció de beneficis.

Arran d’aquests canvis socials tan importants i d’aquestes condicions de vida i de
treball tan inhumanes, els treballadors van començar a prendre consciència de la
seva situació i això va donar lloc a l’aparició dels primers sindicats. Al principi,
eren perseguits i criminalitzats però poc a poc van aconseguir que es dictessin
lleis que els protegissin. En aquest context es van configurar una sèrie de normes
jurídiques de caire social amb una clara vocació humanitària i amb l’objectiu de
dignificar les condicions de treball i fer que el treball fos menys perjudicial per a
la salut de les persones treballadores.

El 1802 es promulga a Anglaterra la Health and Moral of Apprentices Act
coneguda també pel nom de Factory Act. Aquesta norma va ser una de les primeres
iniciatives dissenyades per millorar les condicions de treball dels aprenents a les
fàbriques de cotó i llana limitant la seva jornada laboral i fixant unes condicions
mínimes per a la higiene, la salut i fins a tot l’educació dels treballadors.

Pel que fa al treball infantil, el 1840
es prohibeix el treball dels aprenents
de menys de nou anys, i el treball
nocturn als menors d’edat. (Imatge:
Nen miner (1910).

Pocs anys més tard, l’industrial britànic Robert Owen va prohibir a les seves
fàbriques d’Escòcia el treball de nens menors de nou anys, i va limitar la jornada
laboral a un màxim de dotze hores per als joves de nou a setze anys. Mentrestant,
a França, el metge Pattisier manifestava la seva preocupació per la salut publicant
un tractat sobre malalties dels artesans.

A finals del segle XIX i principis del XX, a Alemanya, amb l’objectiu de
protegir els treballadors de les conseqüències dels accidents de treball i de les
malalties professionals, es van crear una sèrie d’assegurances socials obligatòries
i públiques finançades per empresaris i treballadors: la de malalties (1883), la
d’accidents de treball (1884), la d’invalidesa (1889) i la de supervivència (1911).
Totes aquestes regulacions es van reunir i sistematitzar en un Codi d’assegurances
socials el 1911.

A França, el Dr. Villerné el 1840 va portar a terme una enquesta entre les
indústries tèxtils de la regió de Rouen; l’informe assenyalava que nens de quatre i
cinc anys estaven ocupats en unes condicions de treball molt dures (havien d’estar
drets setze hores, tretze de les quals en habitacions tancades i sense canviar de
lloc). L’any següent es va establir en aquest país la primera regulació legal sobre
el treball infantil, amb la promulgació de la llei Guizot, que prohibia el treball
dels nens menors de vuit anys. És la primera llei francesa del treball. L’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei va ser molt limitat perquè només va afectar els nens
treballadors i no a tots. A més a més, no es va elaborar un reglament posterior que
desenvolupés allò que disposava la llei i no es van establir mesures ni responsables
per garantir-ne el compliment.

Un any més tard, Itàlia prohibeix el treball dels menors de nou anys i el dels
menors de catorze anys en el cas de que treballessin en indústries amb activitats
considerades nocives.

Anglaterra aprova la Great Factory Act el 1844. Aquesta norma va suposar
un avenç molt important en la prevenció tècnica imposant, entres d’altres, les
següents obligacions:
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L’enverinament per fòsfor
produeix necrosi en la

barbeta que, en els casos
més greus, pot arribar a la

pèrdua total de la
mandíbula.

Intervenció de l’Estat

Al final del segle XIX, es
comença a configurar la

necessitat d’una intervenció de
l’Administració pública per tal de

controlar l’aplicació de la
legislació sobre les limitacions
de certs treballs amb finalitats

proteccionistes, en especial
envers les dones i els menors.

• Determinats tipus de màquines havien de portar necessàriament tanques i
resguards.

• És obligatòria la comunicació dels accidents laborals mortals.

• Limita la jornada de treball dels nens entre nou i tretze anys a nou hores al
dia amb una aturada per dinar.

• Els amos de les fàbriques són obligats a netejar a fons els tallers cada 14
mesos.

A Suècia, una primera ordenança publicada el 1870 va fixar en setze anys l’edat
mínima per treballar en fàbriques de fòsfor i va establir unes normes sobre
ventilació i limitació a sis mesos per a realitzar activitats en les parts amb un nivell
més alt de contaminació a les fàbriques.

A partir de 1889 es van produir a Europa una sèrie d’esdeveniments que van portar
a exigir als estats l’adopció de normes de dret intern en matèria de seguretat, salut
i higiene en el treball:

• Es va celebrar el Congrés Internacional d’Accidents de Treball (1889) amb
l’objectiu d’aprofundir l’estudi de la prevenció i protecció dels accidents de
treball.

• Els governs alemany i suís van celebrar una conferència internacional (1890)
sobre el treball fabril i d’extracció minera.

• Durant la primera guerra mundial es reuneixen a la ciutat anglesa de Leeds
els representants dels treballadors dels diferents estats d’Europa per debatre
qüestions tan importants com la seguretat en el treball i la limitació de la
jornada laboral.

• S’aprova a Alemanya la Constitució de Weimar (1919), en la qual es
reconeixen importants drets als treballadors.

• Sota els auspicis del Tractat de Versalles (1919), que posa fi a la Primera
Guerra Mundial, neix l’Organització Internacional del Treball (OIT)
creadora d’importants normes en matèria de seguretat, salut i higiene en
el treball.

Tots aquests fets van portar a un model social d’estat en el qual s’aniran aprovant
importants normes reguladores de les condicions dels treballadors. Es van crear
administracions especialitzades, com, per exemple, el Ministeri de Treball, i
òrgans de vigilància del compliment de les normes laborals com la Inspecció de
Treball i el naixement d’un nou ordre jurisdiccional, el social.

1.2.1 L’estudi científic del treball: el taylorisme

També és a la meitat del segle XIX quan es comencen a elaborar els primers estudis
científics del treball, coincidint amb la fabricació en sèrie i tenint com a principal
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objectiu la producció de quantitats més altes d’unitats de productes utilitzant el
menor nombre de recursos.

L’enginyer industrial i economista
dels Estats Units, F. W. Taylor, és
considerat el pare de l’administració
científica.

El precursor principal és F. W. Taylor (1856-1915), que valorava l’ésser humà per
sobre de la màquina. La seva teoria, coneguda com a taylorisme es fonamentava
en la remuneració segons la quantitat produïda evitant el control que l’obrer podia
tenir en els temps de producció.

Els principis enunciats per Taylor constitueixen els fonaments de l’“organització
científica del treball” o taylorisme. Alguns d’aquests principis, que afecten
directament el treballador, són:

• Valorar l’ésser humà per sobre de la màquina. La productivitat.

• Seleccionar per a cada lloc de treball el treballador més adequat.

• Formació (ensinistrament) específica per a cada treballador sobre la base de
les tasques del seu lloc de treball.

• Mesurar la quantitat de treball que cadascú realitza.

• Remuneració basada en el foment de la producció.

• Aconseguir la màxima productivitat.

• Repartir la responsabilitat de l’empresa entre tot el personal.

L’empresa de Taylor

Taylor va tenir l’ocasió de posar en pràctica les seves teories en l’empresa que ell mateix
dirigia i va obtenir els resultats següents: va aconseguir que 35 obreres durant una jornada
de 8 hores fessin la mateixa quantitat de treball que 125 dones treballant 10,5 hores cada
dia; utilitzant la mateixa tecnologia però seleccionant el personal i donant-li instruccions
sobre la millor forma de realitzar la feina, i informant cada hora a les treballadores si el seu
ritme era normal o anaven endarrerides.

Les innovacions en la forma d’organització del treball proposades per Taylor van
ser adoptades en nombroses empreses industrials als Estats Units i posteriorment
a Europa. Aquests canvis van suposar una modificació en les relacions laborals
i en la forma de produir, que es va tornar més eficient però, al mateix temps, més
deshumanitzada, ja que els ritmes de treball intensos i repetitius van repercutir
desfavorablement en la salut i en la motivació dels treballadors.

1.3 Història de la prevenció de riscos laborals a Espanya

A Espanya, l’Estat va tenir una resposta a les reivindicacions de la classe treballa-
dora en matèria de seguretat i salut en el treball més tardana que en la resta dels
països europeus. A meitat del segle XIX, les condicions de treball dels obrers de
la indústria eren pèssimes.

Trobareu una cronologia
de la prevenció a Espanya,
a la secció “Annexos”
d’aquest apartat.
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Un acte piadós

Al final del segle XIX, la cura de
la seguretat i la salut es veu,
encara, com una acte piadós

envers els col·lectius de
treballadors més febles, però és

el principi de la seguretat i la
higiene del treball en el nostre

país.

El treball infantil en la llei
Dato

La llei Dato, de 1900, és la
primera llei d’accidents de

treball d’Espanya. Pel que fa als
nens, estableix els deu anys com

edat mínima per treballar i
prohibeix el treball nocturn als

menors de catorze anys. El
treball a les mines, als túnels, als

embornals i les indústries
perilloses es prohibeix a tots els

menors de setze anys.

El treball tèxtil a Vic

“Los infantes que resisten a estas privaciones (las derivadas del trabajo de la madre y de
la mala alimentación) a la dentición y demás enfermedades comunes, cuando llegan a la
edad de 7 años, y la naturaleza empieza a sonreírles; cuando entran el la època de los
juegos; cuando su imaginación deja presentir alguno de sus destellos; entonces se les
sujeta al pie de una màquina; el rodar de las mecheras son sus juegos y delicias; las
púas y engravaciones los embelesos que, en un momento de descuido, de imprevisión o
de curiosidad, les lastiman. Luego se apaga su imaginación;su inteligencia se enerva, se
materializa y se embrutece. (...) Niños he visto de 7 años trabajar 13 horas completas,
pero su figura escuálida, su mirada fija y apagada, sus movimientos tardíos hacen conocer
al observador menos práctico la suerte que a estos infelices aguarda.”

Salarich, J. (1858). “Higiene del tejedor” O sea, medios físicos para evitar las enfermedades
y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar el algodón. (Imatge: Indústria tèxtil,
1930).

1.3.1 El segle XIX i inicis del segle XX

La llei que va suposar l’inici de la prevenció de riscos a Espanya va ser la llei
Benot promulgada l’any 1873 durant la primera república. Aquest text legal
es considera la norma iniciadora de la legislació social a l’Estat. L’objectiu
fonamental d’aquesta llei va ser la protecció dels menors davant dels abusius
interessos dels patrons sobre les condicions de treball en què aquests treballaven a
les fàbriques. La norma regulava el treball infantil als tallers i establia la instrucció
a les escoles dels nens obrers. La llei Benot no es va arribar a aplicar mai totalment,
ja que el règim en el qual va néixer només va durar un any.

Deu anys més tard neix la Comissió de Reformes Socials (1883), que, amb els
estudis duts a terme, va ser la impulsora de la legislació en matèria d’higiene i
salut en els tallers artesans espanyols.

El terme “seguretat i higiene en el treball” apareix per primera vegada en la Llei
d’assegurança d’accidents de treball el 30 de gener de 1900. Aquest mateix any
es publica, durant el govern d’Eduardo Dato, la Llei d’accidents de treball, en la
qual es defineix per primera vegada a Espanya l’accident de treball i s’estableix la
responsabilitat objectiva de l’empresari envers el treballador en cas d’accident de
treball, i l’obligació del patró a indemnitzar els treballadors que es lesionessin com
a conseqüència d’un accident laboral. Quatre anys més tard, el 1904, s’estableix
que el diumenge és el dia dedicat al descans dels obrers.
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La data que cal destacar és la de la creació de la Inspecció de Treball, el 1906, que
depenia al principi de l’Institut de Reformes Socials, i tenia l’objectiu d’aconseguir
la correcta aplicació de les normes laborals. El seu primer reglament regulador
es va aprovar per Reial decret l’1 de març de 1906. Ja des dels seus inicis se li
encomana la vigilància del compliment de la incipient legislació social de l’època
(Llei d’accidents de treball, de 30 de gener de 1900; Llei de descans dominical,
de 3 de març de 1904...).

Des de l’any 1906, la Inspecció de
Treball vetlla pel compliment de la
normativa laboral i de seguretat i
higiene.

1.3.2 La seguretat i salut durant la dictadura del general Primo de
Rivera (de 1921 a 1930)

Amb la dictadura del general Primo de Rivera es va instaurar a Espanya un nou
sistema polític caracteritzat per l’intervencionisme estatal en la vida dels ciutadans,
de signe clarament autoritari.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) va suposar per a l’economia espanyola
un important desenvolupament de la indústria en general i la tèxtil en particular,
motivada per la no entrada del nostre país en el conflicte bèl·lic. Això va suposar
una espectacular pujada del nombre d’accidents de treball, per la qual cosa el
Govern es va veure en la necessitat d’aprovar una nova Llei d’accidents de treball
el gener de 1922, coneguda com llei Matos.

Aquesta llei va incorporar com a novetat l’obligatorietat del descans nocturn de
la dona treballadora i va incloure la imprudència professional entre els riscos
compresos dintre de la responsabilitat empresarial. També es va crear el Fons de
Garantia de la Caixa Nacional de l’Assegurança d’Accidents de Treball, l’objectiu
del qual era cobrir la corresponent indemnització al treballador per als casos
d’insolvència empresarial.

La disciplina encarregada de prevenir els riscos professionals passa a denominar-
se “seguretat i higiene en el treball”. Més tard, es van incorporar a més a més la
medicina, l’ergonomia, la psicologia, la química, la biologia i la sociologia, entre
d’altres. A partir d’aquest moment la prevenció de riscos deixa de ser monopoli
de la medicina.

1.3.3 Segona República espanyola (de 1931 a 1936)

Aquest és un període curt però intens de la història d’Espanya ja que hi va haver
clares manifestacions de suport a la classe treballadora.

Entre els anys 1931 i 1933, mentre governava un partit socialista, es van aprovar
importants normes de seguretat i higiene en el treball. Podem destacar en
aquesta primera etapa la Llei d’accidents de treball de 1932, sobre mecanismes
preventius d’accidents de treball i mesures de seguretat i higiene.

El Text refós sobre
accidents de treball
estableix l’obligatorietat de
l’assegurança d’accidents
(1932-1933).
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Nova regulació

El 1956, amb la nova regulació
de l’Assegurança d’Accidents de

Treball, s’unifiquen els tres
règims: agricultura, indústria i

mar.

De 1933 a 1935 s’instaura en el poder un partit de dretes, la qual cosa va incidir en
un canvi d’orientació en aquesta matèria, ja que es va passar a donar preferència als
aspectes sanitaris del treball, deixant més de banda els aspectes socials. D’aquests
anys podem destacar el Decret de 19 d’abril de 1934 mitjançant el qual es va crear
la Inspecció Mèdica de Treball, dintre dels Serveis Centrals d’Inspecció de treball.

1.3.4 El règim franquista (de 1939 a 1975)

Finalitzada la Guerra Civil (de 1936 a 1939) s’obre a Espanya el llarg període
de la dictadura franquista (de 1939 a 1975), que podem dividir en tres etapes:
el primer franquisme (de 1939 a 1959), el desarrollismo (de 1960 a 1970) i el
tardofranquisme (de 1970 a 1975).

Durant el primer franquisme (1939 a 1959), els instruments més utilitzats
per l’Administració per regular les condicions de treball en els diferents sectors
o branques de la producció van ser les ordenances laborals o reglaments de
treball. Aquestes normes estaven sota la jerarquia del Ministeri de Treball, el qual,
mitjançant ordres ministerials fixava les reglamentacions que havien de regir en
els centres de treball. Aquestes estrictes ordenances establien unes condicions
mínimes i obligatòries, la qual cosa no feia possible la millora de les condicions
laborals de comú acord entre empresaris i treballadors, ja que les ordenances
venien per imposició governamental.

El 1944 s’estableix com a obligatòria la creació de comitès de seguretat i higiene
en el treball a les indústries químiques, tèxtils o d’electricitat, entre d’altres
sectors. Aquests comitès vetllaven pel compliment de la legislació a les seves
empreses i a poc a poc es van convertir en una part més de les empreses. El
seu principal inconvenient era que els treballadors no podien utilitzar-los com a
mitjà de participació ja que els comitès mantenien una relació molt estreta amb la
part empresarial. Per cobrir aquesta deficiència, el 1947 es van crear els jurats
d’empresa. Aquests organismes es van convertir en un peça fonamental i, a poc a
poc, van anant assolint les competències dels comitès. Els jurats podien fomentar
accions sindicals i, en certa manera, tractaven d’aconseguir l’harmonia entre els
empresaris i els treballadors.

Amb la finalitat d’evitar la fallida econòmica, els anys cinquanta van ser testimoni
de com la dictadura deixava de banda la política autàrquica i començava una
etapa de liberalització i modernització econòmica. En aquest context de canvis
econòmics es van crear els convenis col·lectius sindicals (aprovats a l’abril de
1958). Mitjançant aquests convenis, els empresaris i els treballadors arribaven
a un acord sobre les condicions de treball i s’abandonava, en certa manera, el
paternalisme de l’empresari.

L’etapa del franquisme que va del 1960 al 1970 es coneix com a desarrollismo. En
aquesta etapa, i sota els auspicis de la modernització econòmica però no política,
es van posar les bases per a la creació d’un sistema de Seguretat Social, que
finalment va entrar en vigor a finals de la dècada dels seixanta amb la Llei general
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de la Seguretat Social de 1966 (entrada en vigor l’1 de gener de 1967.). Els últims
anys de la dictadura van ser cabdals, perquè es van promoure importants canvis i
es va posar a disposició del món laboral mitjans i recursos per a una gestió correcta
de les condicions de treball.

Els anys que van de 1970 a 1975 es coneixen com a tardofranquisme. A final dels
anys seixanta es constata que el que s’havia fet fins al moment era insuficient ja que
es van disparar de manera alarmant les xifres de sinistralitat. Com a conseqüència
d’aquest fet, el 1970 es va promulgar el Plan Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo”, a través d’una ordre ministerial d’aquell mateix any. Aquest
pla, de fet, es pot considerar com l’antecedent de l’actual Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST). El pla tenia uns objectius preventius molt
amples i abastaven, amb una visió interdisciplinària i global, totes les actuacions
de prevenció necessàries per protegir els treballadors en el desenvolupament de
les seves activitats laborals.

Tot i que la implantació del pla va ser més lenta del que s’esperava, el seu
impacte en aquells anys va ser significatiu: els treballadors van tenir accés, entre
d’altres novetats, a reconeixements mèdics reglamentaris i a assessorament sobre
les mesures de seguretat que les empreses havien d’implantar.

Tots els fets anteriors van portar com a conseqüència l’adequació de la reglamen-
tació tècnica vigent fins al moment. Així, per Ordre Ministerial de 9 de març de
1971 es va aprovar l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball,
que va introduir els comitès de seguretat i higiene, versió predemocràtica dels
actuals comitès de seguretat i salut. Aquesta norma jurídica va constituir el primer
intent seriós que amb caràcter universal es va fer a Espanya per al control de les
condicions de treball des de perspectives exclusivament tècniques.

1.3.5 Període democràtic

Amb la mort del dictador, s’obre un nou període de la història d’Espanya que porta
la instauració monàrquica i la democràcia a partir de 1976. Dins de la matèria que
ens ocupa, és important destacar que la mateixa Constitució espanyola de 1978
indica que el Govern ha de vigilar la seguretat i la higiene en el treball.

Articles de la Constitució espanyola (1978) sobre seguretat i higiene en el treball

Art. 40.2: “Els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el
descans necessari”.

Art. 43: “Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de
mesures preventives i a través de les prestacions i serveis necessaris”.

El 1978 s’aprova un decret que regula l’estructura i les competències de l’Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Aquest organisme autònom de
caràcter administratiu es va crear amb funcions d’assessorament, gestió i control
de les accions tecnicopreventives dirigides a la disminució dels riscos laborals.

Sanció de la Constitució

El rei Joan Carles I sanciona la
Constitució el 27 de desembre de
1978 al Congrés dels Diputats,
en presència de la reina Sofia, el
príncep Felip i el president de les
Corts, Antonio Hernández.



Gestió de la prevenció 20 Marc jurídic de la prevenció

Trobareu la normativa
espanyola en prevenció
de riscos laborals, a la

secció “Annexos” d’aquest
apartat.

Durant els anys vuitanta, moltes de les competències de l’Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Treball van passar a mans de les comunitats autònomes.
L’Estat era l’encarregat de promulgar les lleis i les comunitats autònomes les
encarregades d’executar-les i portar-les a terme.

Un altre fet fonamental durant aquests anys va ser l’aprovació de l’Estatut dels
Treballadors el 14 de març de 1980. Aquesta norma jurídica va ser la primera
norma al nostre país que reconeixia als treballadors el dret a una protecció eficaç
en matèria de seguretat i higiene en el treball. També es van reconèixer els drets
dels treballadors a la lliure sindicació, a la vaga, a la participació, a la negociació
col·lectiva, entre d’altres.

Malgrat tots aquests avenços en matèria de prevenció de riscos laborals, encara
estava vigent molta normativa laboral franquista, com l’Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball, que no va ser derogada fins a 1995, amb l’entrada
en vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Espanya i Portugal s’adhereixen a la
Comunitat Econòmica Europea,

l’actual UE.

L’1 de gener de 1986 Espanya es va incorporar a la Unió Europea com a membre
de ple dret. Aquest fet històric va introduir, com en la majoria dels àmbits, canvis
significatius en el camp de la prevenció de riscos laborals. Un dels canvis més
importants va ser la promulgació de la Directiva 89/391/CEE el 1989, coneguda
amb el nom de “directiva marc”.

El canvi més important en el nostre ordenament jurídic derivat de l’adequació de
la normativa espanyola a l’europea va ser la promulgació de la Llei 31/95, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Aquesta fonamental norma
jurídica té com a objectiu principal promoure la seguretat i salut dels treballadors
determinant garanties i responsabilitats per establir un nivell adequat de protecció
de la salut dels treballadors dels riscos derivats de la seva feina i dels seus
condicionants.

A partir de 1995 i motivada per exigències nacionals i internacionals, la normativa
espanyola s’ha anat desenvolupant àmpliament mitjançant decrets i altres tipus de
normes polítiques que anireu veient al llarg d’aquest crèdit.
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2. Marc normatiu de la prevenció

L’organització del treball durant la Revolució Industrial va generar unes condicions
laborals que n’evidenciaren en molts casos els seus terribles efectes en la salut dels
treballadors. Els diferents estats van haver d’intervenir amb les primeres lleis de
caràcter social per tal d’aturar els abusos que es produïen.

Totes les qüestions relatives a la protecció de la salut de les persones treballadores
a la seva feina són un tema d’interès internacional, ja que totes les persones que
treballen al món tenen dret a què les condicions de treball de la seva feina no
malmetin la seva integritat física, psíquica i social.

Els poders públics dels estats, per vetllar per la seguretat i higiene en el treball, ho
han de fer amb una normativa -internacional o bé estatal- que defineixi com s’ha
d’actuar per prevenir els riscos laborals i que obligui a les parts implicades.

Així doncs, abans d’entrar dins la nostra normativa estatal en matèria de prevenció
de riscos laborals, cal conèixer les normes internacionals més importants per la
seva influència directa dintre del nostre ordenament jurídic. Són aquelles normes
que tenen l’origen en l’Organització Internacional del Treball i en la Unió Europea,
ja que l’Estat Espanyol és membre de les dues organitzacions.

2.1 La prevenció de riscos laborals a la Unió Europea

La Unió Europea (UE) és una comunitat política supranacional de dret constituïda
en règim d’organització internacional nascuda per afavorir la integració, adminis-
tració i organització comunes dels estats i pobles que la componen.

El Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (art. 18.a) indica
que els estats membres han de promoure la millora del medi de treball per tal de
protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

L’ingrés de l’Estat espanyol com a estat membre el 1986 va implicar la firma del
Tractat d’adhesió als tractats de Roma (CEE) i París (CECA), i també, a totes les
normes que els desenvolupen.

La Unió Europea està formada actualment per vint-i-vuit estats membres que han
decidit, de mutu acord, portar a terme determinades polítiques en comú cedint part
de la seva sobirania nacional i dipositant-la en el si de les institucions comunitàries,
en les quals participen i prenen decisions d’acord amb les normes que ells mateixos
han fixat.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Per aprofundir més en el
coneixement dels
organismes i institucions
oficials europeus, podeu
consultar la secció
“Annexos”, del web
d’aquest crèdit.
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Àmbit d’aplicació de
REACH

L’àmbit d’aplicació de REACH
s’estén a totes les substàncies

químiques, no només les
utilitzades en processos

industrials, sinó també en la vida
quotidina, com els productes de

neteja, les pintures o d’altres
productes com dispositius

elèctrics, mobles i teixits. Així
doncs, la normativa afecta la

majoria de les empreses de la UE
i, per tant, les seves condicions

de treball.

Les relacions entre els estats membres de la Unió es regulen pel denominat
dret comunitari, que està jeràrquicament per sobre del dret de cada Estat.
Aquest dret està format pels tractats constitutius de la Unió i per un conjunt
d’actes jurídics aprovats per les seves institucions: el Consell, la Comissió i
el Parlament Europeu.

Els actes jurídics aprovats per les institucions europees i que formen el dret
comunitari són de dos tipus: actes obligatoris (reglaments i directives) i actes
no obligatoris (recomanacions i dictàmens). La taula 2.1 destaca les seves
característiques principals.

Taula 2.1. Actes jurídics de la Unió Europea

Reglaments Directives Recomanacions Dictàmens

Disposicions obligatòries i de
caràcter general

Disposicions obligatòries i de
caràcter general

Sense caràcter vinculant; no són
obligatoris

Sense caràcter vinculant; no són
obligatoris

Per garantir aplicació simultània i
uniforme a tots els estats de la UE

Per harmonitzar les legislacions
dels estats de la UE

Per promoure determinats
comportaments o actuacions en
els estats de la UE

Per donar una opinió o valoració
concreta respecte a un acte en el
transcurs del procés de decisió

Publicats al DOUE, entren en vigor
la data determinada en ells

Vinculants respecte als resultats
que es volen aconseguir amb elles

Utilitzats en cas de no necessitar
una norma obligatòria

Utilitzats com a resposta a la
formulació d’un determinat
assumpte a debat

Actes jurídics directament
aplicables (no requereixen
transposició)

Actes jurídics no directament
aplicables (requereixen
transposició)

L’acte mitjançant el qual els estats membres modifiquen o adapten les seves
legislacions indicades a les directives es denomina acte de transposició.
La norma bàsica estatal espanyola en matèria de prevenció de riscos (Llei
31/95) suposa la transposició de la Directiva 89/391/CEE.

Entre els diferents reglaments i directives elaborats pel Consell en matèria laboral
podríem destacar, a tall d’exemple, els següents:

• Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril
de 2011, relatiu a la lliure circulació de treballadors dintre de la Unió.

• Reglament REACH (CE) núm. 1907/2006, del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de desembre de 2006, de registre, avaluació, autorització i
restricció de les substàncies i preparats químics, pel qual es crea l’Agència
Europea de Substàncies i Preparats Químics. Va entrar en vigor l’1 de juny
de 2007.

• Directiva 91/533/CEE, de 14 d’octubre, relativa a l’obligació de l’empresari
d’informar el treballador de les condicions aplicables al contracte de treball.

• Directiva 2003/10/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer
de 2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a
l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll).
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Alguns exemples de recomanacions i dictàmens són els següents:

• Recomanació 66/484/CEE, de la Comissió Europea, destinada a fomentar
l’orientació professional.

• Recomanació 75/457/CEE, de 22 de juliol, relativa al principi de la setmana
de 40 hores i al principi de quatre setmanes de vacances retribuïdes a l’any.

• Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «Promoure una
alimentació sana i sostenible a la UE» (Dictamen d’iniciativa) EESC
2018/04568.

• Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre «Impulsar un
mercat únic que afavoreixi l’esperit empresarial i la innovació: promoure
nous models empresarials per afrontar els reptes i les transicions socials»
(Dictamen d’iniciativa) EESC 2019/881.

2.1.1 L’Acta Única Europea

L’Acta Única europea va entrar en vigor el 17 de febrer de 1986. Aquesta
disposició va modificar els continguts dels Tractats constitutius de la Comunitat
(entre ells, el Tractat de Roma de 1957).

Amb la vigència de l’Acta Única Europea, els temes relatius a la política social
passen a ser prioritaris dintre del marc polític europeu. Dintre de la política social
hi ha inclosa la “Política de seguretat i salut dels treballadors en el lloc de treball”.
Els dos articles més importants en aquesta matèria són els següents:

• L’article 100 A (avui, 95): exigeix unes condicions de seguretat als produc-
tes perquè es puguin comercialitzar.

• L’article 118 A (avui articles 136 i 137): estableix uns mínims en les
condicions de treball per prevenir la seguretat i salut dels treballadors
indicant que “els estats membres hauran de procurar la millora del medi
ambient de treball i es fixaran com a objectiu l’harmonització de les
condicions existents en aquest àmbit”.

Com podeu observar aquí, la Unió Europea treballa en dues vessants: la seguretat
del producte i la política de seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.

Per tal d’aconseguir els objectius establerts en aquests dos articles i garantir els
drets dels treballadors de tota la UE, s’elaboren diferents normes que integren
el dret comunitari europeu en matèria de seguretat i salut. La seva elaboració
pretén donar resposta i solució a la gran diversitat de normes existents en els estats
membres, establint uns requisits mínims que han de complir-se per garantir la
lliure circulació de productes, serveis i treballadors.

’European Union law’ és el sistema
de lleis vigents dels membres de la
Unió; podeu consultar-ho al web:
eur-lex.europa.eu.

Flexibilitat per incorporar
directives

Els estats poden ser flexibles pel
que fa a la manera d’incorporar
els preceptes d’una directiva a la
seva legislació, ja que poden
utilitzar l’instrument legal que
trobin més adequat, sempre que
se’n garanteixi el compliment.



Gestió de la prevenció 24 Marc jurídic de la prevenció

UE, període 1985-1995

Durant aquest període, l’activitat
de la Unió Europea en matèria
de seguretat i salut en el treball
va ser molt intensa. De fet, són
molt poques les directives que

encara resten per aprovar. Hem
d’afegir aquí que la majoria

d’aquestes directives han estat
incorporades al dret intern de

l’Estat espanyol (mitjançant
actes de transposició).

Així doncs, es pot afirmar que la normativa comunitària de seguretat i salut en el
producte i la de seguretat i salut en el treball es desenvolupen a partir de l’Acta
Única europea però pes dos motius següents:

• La normativa de seguretat i salut en el treball (derivada de l’article
118 A) té com a objectiu establir, mitjançant directives, les disposicions
mínimes que s’hauran d’aplicar eliminant les diferències entre les diferents
reglamentacions internes dels estats membres per poder evitar, d’aquesta
manera els greuges comparatius entre ells. Cal tenir en compte que:

– Les directives de seguretat i salut en el treball són disposicions de
“mínims” que poden ser millorades i superades per les disposicions
internes dels estats membres.

– Aquesta normativa s’estructura d’acord amb la Directiva 89/391/CEE,
coneguda amb el nom de “Directiva marc” (transposada a la llei
espanyola en la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals) i una sèrie
de directives derivades de la primera.

• La normativa de seguretat en el producte (derivada de l’article 100
A) estableix la necessitat d’assolir el Mercat interior únic; per aquest
motiu la Unió procedeix a l’harmonització de les disposicions estatals en
aquesta matèria. L’objectiu és que només es permeti la comercialització de
productes quan aquests disposin del màxim nivell de protecció.

Les directives de seguretat en el producte estableixen les condicions es-
sencials que han de reunir els productes perquè es puguin comercialitzar.
Aquestes directives són disposicions de “màxims”, això vol dir que un
determinat producte no pot tenir en cap cas un nivell de seguretat menor
que el que ha establert la Directiva en qüestió.

Dins de la normativa de seguretat en el producte existeix una directiva deno-
minada “Seguretat general en els productes” (92/59/CEE), que tracta sobre les
condicions generals que han de complir els productes per poder ser comercialitzats
als països de la UE. Aquesta Directiva afecta els productes utilitzats en el treball i,
a més a més, a tots els productes que puguin ser comprats o venuts a Europa i que
no estiguin regulats per una directiva pròpia. Aquesta directiva va ser recollida per
la nostra legislació al Reial decret 44/ 1996. Destaquen les directives europees al
voltant dels següents cinc grups:

1. Maquinària. Amb una directiva sobre maquinària en general i diverses
directives sobre tipus concrets de maquinària (tractors, carretons automo-
tors...) i elements (cables, eslingues, cadenes...).

2. Recipients i aparells a pressió o que funcionen amb gas. Directives sobre
aparells a pressió, generadors d’aerosols, ampolles de gas...

3. Materials elèctrics en general i materials utilitzables en atmosferes explo-
sives.

4. Substàncies i preparats perillosos. Diverses directives sobre aquest tema
entre les quals són d’especial importància les que obliguen a classificar
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i etiquetar, i elaborar fitxes de seguretat que serveixin d’informació als
usuaris d’aquestes substàncies.

5. Altres directives, com per exemple la Directiva sobre equips de protecció
individual (transposada a la normativa espanyola amb el Real decret 773/97)
i la de productes de la construcció.

Exemple comparatiu de directives

Respecte a la protecció dels treballadors contra el soroll:

• Una directiva basada en l’article 118 A pot establir el temps màxim d’exposició a un determinat
nivell sonor. En aquests casos els estats membres són lliures per fixar un temps d’exposició
inferior a la seva legislació interna.

• Una directiva basada en l’article 100 A pot establir que, per poder comercialitzar una màquina
a la Unió Europea, no ha d’emetre soroll per sobre de determinat nivell.

Les normes del CEN (Comitè
Europeu de Normalització) no són
obligatòries però sí referència per a
empreses i organitzacions.

Amb l’objectiu d’arribar al ple assoliment del Mercat Únic Europeu i facilitar
l’elaboració de normes comunitàries relatives a la fabricació de productes es va
crear el Comitè Europeu de Normalització (CEN). La creació d’aquesta entitat
va estar motivada en el fet que els requisits establerts per les directives de productes
són molt generals i es troben en dificultats en el moment d’aplicar-se a casos
concrets. Per aquest motiu la Unió Europea encarrega al CEN el desenvolupament
d’un conjunt de normes (Normes CEN) que serveixin per interpretar els requisits
generals de seguretat. Aquestes normes no tenen força vinculant, però les
directives disposen que si un producte s’ajusta a aquestes normes, compleix també
amb els requisits imposats per les directives.

Les relacions entre la seguretat del producte i la seguretat i salut dels treballadors
és òbvia, ja que una gran part de la maquinària, instal·lacions i equips que fan servir
les empreses europees són productes que han estat comercialitzats prèviament i
adquirits per l’empresari que, seguidament, els posa a disposició dels seus usuaris:
els treballadors.

Es pot afirmar doncs que, pràcticament, per a cada tipus de producte
industrial existeix, amb algunes excepcions, una directiva de seguretat de
producte i una directiva de seguretat i salut en el treball aplicables.
Els dos tipus de directives es poden considerar complementàries i cadascuna
a la seva manera contribueix a millorar el marc europeu de seguretat i salut
en el treball.

Per a finalitzar aquest subapartat podem afirmar, per tant, que la normativa europea
de seguretat i salut en el treball és una normativa estructurada i homogènia que
abasta pràcticament tots els temes relacionats amb la matèria.

Normes UNE

Si un fabricant espanyol vol
assegurar-se que els seus
productes compleixen la
reglamentació de seguretat
aplicable, la seva fabricació
haurà d’ajustar-se a les normes
UNE corresponents.
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La Directiva marc és una
norma europea que

dissenya una política global
de seguretat en els llocs de

treball.

La transposició de la
Directiva marc

La data límit per a la transposició
de la Directiva marc va quedar

establerta el 31/12/1992. L’Estat
espanyol no va aprovar la Llei de
prevenció de riscos laborals fins

al 8/11/1995, després de rebre
una denúncia de la Comissió per

l’endarreriment en la matèria.

2.1.2 La Directiva marc 89/391/CEE

Les directives són un mitjà fonamental per impulsar el desenvolupament i l’evolu-
ció legislativa i constitueixen la norma jurídica ordinària en matèria de prevenció
de riscos laborals a la Unió Europea. Són un mínim de dret necessari i el criteri de
referència obligat de les legislacions internes, ja que obliguen els estats membres
pel que fa al resultat a assolir, però deixen en mans de les autoritats estatals
l’elecció de la forma i els mitjans de fer-ho.

Les directives atorguen un termini als estats membres perquè aquests
realitzin de forma adient la transposició (adaptació) de la Directiva
comunitària al dret intern.

En el cas que el termini que la directiva atorga per a la seva transposició hagi
transcorregut i l’estat membre no hagi realitzat la transposició, el Tribunal de les
Comunitats Europees manté que n’és procedent l’aplicabilitat directa, sempre que
es compleixin dues condicions:

• que contingui una regulació autosuficient i susceptible de ser aplicada pels
Tribunals de Justícia i

• que hagués transcorregut el termini establert a la mateixa directiva per fer-ne
la transposició.

La Directiva marc 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure
la seguretat i salut dels treballadors en el treball, aprovada el dotze de juny de
1989, és probablement la peça bàsica del dret comunitari en aquesta matèria.
D’aquesta directiva es deriven directives específiques que estableixen disposicions
destinades a cobrir tots els riscos en el lloc de treball (article 16 de la mateixa).
Aquestes directives es poden agrupar de la manera següent:

• Directives dedicades a la protecció de col·lectius desfavorits com són els
joves, els treballadors amb contracte temporal, les treballadores embarassa-
des...

• Directives sobre llocs de treball, s’ocupen del disseny i organització dels es-
pais de treball, construccions, explotacions mineres, activitats en vaixells...

• Directives sobre agents contaminants, dedicades a protegir als treballadors
dels riscos ambientals, físics, químics i biològics...

• Altres directives, on destacar per la seva importància la que regula el tema
dels equips de protecció individual (EPI).

L’article 18 (disposició final) de la Directiva marc, estableix que els estats
membres tenen l’obligació de posar en vigor totes les disposicions (legals i
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reglamentàries) que calguin per complir els requeriments de la UE en matèria
de seguretat i salut laboral (acte de transposició).

La Directiva marc 89/391/CEE, s’estructura en tres blocs temàtics diferenciats:

1. Bloc integrat per disposicions generals que defineixen l’objecte i l’àmbit
d’aplicació al qual s’aplica la normativa.

2. Bloc que agrupa les obligacions dels empresaris, que van des de la general
de garantir la seguretat i salut dels treballadors a la seva feina fins a les més
específiques de constituir els serveis de protecció i prevenció.

3. Bloc que recull les obligacions dels treballadors de vetllar per la seva
seguretat i complir les disposicions tècniques dels aparells que utilitzin.

Àmbit d’aplicació de la Directiva marc 89/391/CEE

La Directiva marc és d’aplicació a tots els sectors d’activitats públiques o privades
(comercials, administratius, culturals, d’oci...), excepte determinades activitats de
les forces armades, policia o protecció civil. En aquests casos es procurarà que
la salut dels treballadors quedi protegida de la millor manera possible seguint
l’esperit de la directiva marc.

No afecta a totes aquelles normes jurídiques nacionals o comunitàries, presents
o futures, que siguin més favorables per a la protecció de la seguretat i salut dels
treballadors a la feina.

Definicions (article 3 de la Directiva marc)

La Directiva marc defineix els següents conceptes per tal d’aclarir el seu àmbit
d’aplicació:

• Treballador: qualsevol persona que treballa per un empresari (s’inclouen
els treballadors en pràctiques, els aprenents i els funcionaris), amb exclusió
dels treballadors al servei de la llar familiar.

• Empresari: qualsevol persona, física o jurídica, que sigui titular de la rela-
ció laboral amb el treballador i sigui responsable de l’empresa o establiment.

• Representant dels treballadors amb funcions específiques en matèria de
prevenció de riscos en el treball: qualsevol persona escollida o designada
com a delegat o representant dels treballadors pels problemes específics de
la protecció de la seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.

• Prevenció: conjunt de disposicions o mesures adoptades o previstes a totes
les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els
riscos professionals.

La Directiva marc no afecta
els treballadors per compte
propi.



Gestió de la prevenció 28 Marc jurídic de la prevenció

Obligacions dels empresaris (article 5 i següents de la Directiva
89/391/CEE)

Els empresaris hauran de garantir la seguretat i salut dels treballadors en
tots aquells aspectes relacionats amb la seva feina.

Amb caràcter general, els empresaris hauran de complir les següents obligacions:

• Avaluar tota mena de riscos que no s’hagin pogut evitar.

• Organitzar la prevenció de forma adequada integrant-la en el conjunt
d’activitats de l’empresa amb la finalitat d’aconseguir el nivell més elevat
possible de seguretat i salut a la feina.

• Prendre en consideració la capacitat professional dels treballadors en matè-
ria de seguretat i salut en el moment d’assignar-li les seves tasques.

• L’empresari designarà un o més treballadors de l’empresa perquè s’ocupin
de les activitats de prevenció a la seva empresa i/o, si s’escau, recórrer a
serveis externs.

• L’empresari haurà d’adoptar les mesures necessàries en relació amb (art. 8
Directiva 89/391/CEE):

– Primers auxilis

– Lluita contra incendis

– Plans d’evacuació

– Situacions de risc greu i imminent

• L’empresari haurà de disposar de la següent documentació actualitzada (art.
9 Directiva 89/391/CEE):

– Avaluació de riscos

– Mesures de protecció i material a utilitzar, si s’escau

– Llista dels accidents de treball amb una baixa superior a tres dies

– Informes dels accidents de treball que s’han produït a l’empresa

• Informar els seus treballadors i permetre la seva participació en el marc
de totes les qüestions que afectin la seguretat i salut en el treball. Aquesta
participació es tradueix en la figura del delegat de prevenció en la Llei de
transposició al dret espanyol (Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals).

• Adoptar mesures suficients i adequades per formar els seus treballadors (ar-
ticles 10 i 12 de la Directiva). Els empresaris estan obligats a proporcionar
als seus treballadors formació suficient sobre els riscos presents en el treball
en el moment:

– de la seva contractació,

– quan canviïn les seves funcions,
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– quan s’introdueixin noves tecnologies, i

– quan s’introdueixi o canviï un nou equip de treball.

– La formació prevista s’impartirà dintre de la jornada de treball i haurà
de ser finançada per l’empresari.

Obligacions dels treballadors (article 13 Directiva marc 89/391/CEE)

La directiva imposa als treballadors les següents obligacions genèriques:

• Vetllar per la seva pròpia seguretat i per la de terceres persones.

• Utilitzar correctament:

– Equips, màquines i eines

– Substàncies perilloses

– Dispositius de seguretat

– Equips de protecció individual

• Comunicar a l’empresari o persona que tingui una funció específica en
matèria de prevenció qualsevol situació laboral de risc greu i imminent.

• Col·laborar amb l’empresari en l’aplicació de les mesures de seguretat.

2.2 Actuació normativa de l’Organització Internacional del Treball

L’Organització Internacional del Treball (OIT) és un organisme de l’Organització
de Nacions Unides (ONU) especialitzat en assumptes laborals que estableix
normes del treball, formula polítiques i elabora programes per promoure el treball
decent d’homes i dones.

Banderes amb les sigles de l’OIT i la
seva versió en anglès, l’ILO
(’International Labour Organization’);
podeu consultar el web: www.ilo.org.L’actuació normativa de l’OIT pot revestir tres formes diferents: els convenis, les

recomanacions i les resolucions; la següent taula destaca les seves característiques
principals (vegeu la taula 2.2).

Taula 2.2. Normativa OIT

Convenis Recomanacions Resolucions

Aprovats per 2/3 parts dels vots dels delegats
(assemblea plenària OIT)

Aprovats per 2/3 parts dels vots dels delegats
(assemblea plenària OIT)

Acords adoptats per majoria simple

Vinculants per als estats membres OIT NO vinculants per als estats membres OIT NO vinculants per als estats membres OIT

Els estats membres OIT han de ratificar-los i es
converteixen en TRACTATS; així, cada estat ha
de promulgar normatives internes adients

Els estats membres OIT han d’informar sobre el
seu grau d’incompliment intern

Amb el mateix caràcter que les recomanacions
però amb menys autoritat

L’objectiu és homogeneïtzar la normativa
interna dels estats membres OIT

S’usen per marcar trajectòries de lesgislacions
internes dels estats membres OIT

Serveixen per donar resposta concreta a
situacions laborals en un primer moment abans
d’elaborar recomanacions i/o convenis al
respecte
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PIACT

Des de 1975 l’OIT disposa del
Programa internacional per a la
millora de les condicions i medi

ambient de treball (PIACT).
Aquest programa té com a

objectiu primordial humanitzar
el treball, i els seus principals

camps d’activitat són les
condicions de treball i la salut i

seguretat en el treball.

Sectors amb convenis
específics

Hi ha convenis de caràcter
sectorial en els sectors següents:

comerç i oficines, treball a les
mines, treball en el mar, ports.

2.2.1 Els convenis internacionals de l’OIT en matèria de prevenció de
riscos laborals

De tots els convenis adoptats per l’OIT abans de 1995, setanta-quatre es
refereixen a qüestions relatives a les condicions de treball i a la seguretat i salut
en el treball; es poden agrupar de la següent forma:

• Els de caràcter general, dirigits a polítiques d’acció (relatius a treballadors
menors d’edat i a dones embarassades o en període de lactància).

• Els de protecció contra riscos específics, com per exemple el conveni 136
(de 23 de juny de 1971) sobre protecció contra els riscos d’intoxicació per
benzè. També hi ha convenis de protecció de l’amiant, radiacions ionitzants
i d’altres.

• Els de caràcter sectorial, per activitats i sectors concrets, com per exemple
el conveni 62 (de 23 de juny de 1937) sobre prescripcions de seguretat en
la indústria de l’edificació.

• Els d’inspecció seguiment i control, com per exemple, el conveni 129 (de
25 de juny de 1969) sobre Inspecció de Treball a l’agricultura.

El conveni més important en matèria de prevenció de riscos laborals és el Conveni
núm. 155, de 22 de juny de 1981, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi
ambient de treball (tinyurl.com/y26nqpdq).

El Conveni 155, ratificat per l’Estat espanyol el 26 de juliol de 1985,
estableix els principis per desenvolupar una política nacional coherent en
matèria de seguretat i salut dels treballadors. La Llei de prevenció de riscos
de l’any 1995 ha suposat la incorporació del Conveni a la nostra legislació.

La resta de convenis, ratificats per l’Estat espanyol en la seva majoria, han inspirat
les directives comunitàries de seguretat i salut en el treball (de vegades és a la
inversa) i la major part dels reglaments nacionals de seguretat i higiene en el
treball.

Exemples de convenis de l’OIT ratificats per Espanya

• Conveni 111, sobre discriminació laboral. El seu objectiu és combatre les desigualtats en el
treball i l’ocupació (tinyurl.com/y4gzv5sj).

• Conveni 138, sobre l’edat mínima per començar a treballar, pel qual els Governs es
comprometen a suprimir el treball dels nens (tinyurl.com/yxeb5hhp).

A més a més dels convenis esmentats, l’OIT elabora repertoris de recomanacions
pràctiques i diferents guies i manuals amb la finalitat d’orientar i oferir solucions
pràctiques per tal d’aplicar amb correcció aquestes normes (convenis i recomana-
cions).

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312300:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
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Exemples de recomanacions i resolucions adoptades en diferents conferències
internacionals

• Recomanació 178 sobre treball nocturn (tinyurl.com/y276rkk7).

• Recomanació 182 sobre treball a temps parcial (tinyurl.com/y2ac5ldq).

• Resolució sobre estadístiques de lesions professionals ocasionades per accidents de treball
(tinyurl.com/y2ab9fhp).

• Resolució sobre el mesurament del temps de treball (tinyurl.com/y43xlm34).

2.3 Marc normatiu estatal en prevenció de riscos laborals

Per a poder reaccionar amb la màxima eficiència davant de totes aquelles situ-
acions que poden tenir lloc a la feina dintre de l’Estat espanyol, és convenient
i necessari conèixer el marc normatiu estatal en matèria de prevenció de riscos
laborals.

El bloc integrat per les normes estatals reguladores de la seguretat i higiene en
el treball té una importància fonamental, ja que estableix condicions mínimes al
nostre país per protegir els treballadors a la seva feina.

En aquest sentit, cal fer una atenció especial a la Llei 31/1995 de prevenció
de riscos laborals (LPRL); norma espanyola bàsica en la matèria que va ser
desenvolupada per mandat constitucional, i a algunes de les disposicions regla-
mentàries que se’n deriven; no obstant això, primerament farem una revisió del
marc normatiu on s’inclou l’LPRL.

2.3.1 El marc constitucional de la prevenció de riscos laborals

La Constitució espanyola (CE) és un conjunt de normes i institucions fonamentals
reguladores de l’organització i de l’exercici del poder. És la Norma fonamental de
l’Estat espanyol (“llei de lleis”) i garanteix els drets i llibertats de les persones i
dels grups socials.

L’actual Constitució espanyola (Carta
Magna) va ser aprovada per les
Corts generals el 31 d’octubre de
1978 i ratificada en referèndum pels
ciutadans de l’Estat el 6 de
desembre del mateix any.

En matèria laboral de Seguretat social i de prevenció de riscos professionals, la
norma constitucional de 1978 és un dels pilars de l’ordenament jurídic. Analitzant-
ne l’articulat ens podem trobar amb diferents preceptes relatius, directament o
indirectament, a les condicions de seguretat i salut dels treballadors a la seva feina.
Aquests articles són els següents:

• Article 40.2 CE: reconeix el dret a la seguretat i higiene dels treballadors
assenyalant que “...els poders públics vetllaran per la seguretat i higiene
en el treball...”. L’Estat pretén, d’aquesta manera, millorar les condicions
laborals existents al nostre territori.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R178
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312520:NO
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087530.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_112457.pdf
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Majoria absoluta i majoria
simple

La majoria absoluta exigeix el
vot favorable de la meitat més un

de la totalitat dels diputats. Per
tant, com que el Congrés té 350

diputats, les lleis orgàniques
s’han d’aprovar per 176 vots a

favor com a mínim. La majoria
simple exigeix el vot favorable
de la meitat més un de tots els
diputats que són presents en el

moment de la votació.

• Article 41 CE: reconeix el dret a un sistema públic de Seguretat Social
el qual estableix prestacions reparadores dels danys professionals per ex-
cel·lència (accidents de treball i malalties professionals).

• Article 43 CE: reconeix el dret a la protecció de la salut fent referència
específica a les mesures de caràcter preventiu a aplicar.

El dret a la seguretat i salut queda configurat a la nostra Carta magna com un
veritable deure de l’empresari i de tots els poders públics existents a l’Estat
espanyol.

Abans d’entrar en les normes estatals específiques reguladores de la prevenció
de riscos laborals, és convenient fer un recull de la naturalesa jurídica de les
disposicions que emanen directament de la Constitució per poder contextualitzar-
les millor, com podeu observar en la taula 2.3:

Taula 2.3. Disposicions emanades de la CE

Lleis orgàniques Lleis ordinàries

Regulen el desenvolupament dels drets fonamentals i llibertats públiques,
les que aproven els estatuts d’autonomia i el règim electoral general (art.
81 CE)

Regulen qualsevol tipus de matèria no reservada a lleis orgàniques; tant
si són dictades per les Corts, com les aprovades per les assemblees
legislatives o parlaments de les comunitats autònomes en les matèries en
què tinguin competències

Aprovades per majoria absoluta al Congrés dels Diputats Aprovades per majoria simple al Congrés dels Diputats

Lleis destacables

• Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

• Llei ordinària 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

• Llei ordinària 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de prevenció de
riscos laborals, que ha suposat la primera gran reforma de la Llei de prevenció de riscos
laborals.

La futura Llei de vaga també haurà de ser una llei orgànica.

Tingueu present que la llibertat de sindicació, la igualtat entre homes i dones i el dret a la
vaga són constitucionalment considerats drets fonamentals.

Normalment, les lleis s’elaboren al Parlament (Congrés i Senat) seguint un
procediment complex i normalment dilatat en el temps. Al marge del procediment
d’elaboració de les lleis en sentit estricte, les Corts Generals poden, en determina-
des ocasions, delegar en el Govern la facultat de dictar normes amb força de llei.
Aquesta delegació es fonamenta en raons d’eficàcia i rapidesa. S’ha d’afegir aquí
que mai pot donar-se respecte a matèries bàsiques reservades a llei orgànica. No
poden, per tant referir-se a drets i llibertats fonamentals, estatuts d’autonomia o
règim electoral general.
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Els decrets legislatius són disposicions jurídiques amb rang de llei
emanades del poder executiu en virtut de la delegació que li atorguen les
Corts Generals per a una matèria concreta de conformitat amb allò que
disposa l’article 82 de la Constitució espanyola.

La delegació de les Corts Generals al poder executiu es pot manifestar mitjançant
dos mecanismes o vies:

• Lleis de bases: quan tinguin com a objectiu la formació d’un text articulat.
Amb aquest objectiu aquests tipus de lleis concretaran al màxim l’objecte i
l’abast de la delegació legislativa. Els textos que produeix el poder executiu
com a desenvolupament d’una llei de bases tenen la consideració de “textos
articulats”.

• Lleis ordinàries: quan tinguin com a objectiu la formació de textos refosos
mitjançant la fusió de diferents textos legals en un de sol, sempre que es
respectin els límits previstos a l’article 82 de la Constitució. Els textos que
produeix el poder executiu com a conseqüència d’una delegació tenen la
consideració de “textos refosos”.

La delegació de les Corts al Govern ha de ser expressa, per a matèria concreta i
amb determinació d’un termini concret per al seu exercici.

Decrets llei (art. 86 CE)

El Decret llei és una norma amb rang legal de caràcter provisional dictada pel
Govern en cas de necessitat extraordinària i urgent. Obligatòriament, aquesta
norma jurídica haurà de remetre’s al Congrés dels Diputats, el qual, en un termini
de 30 dies, haurà de pronunciar-se sobre la seva convalidació o derogació (el
Congrés ha de manifestar si la dóna o no per vàlida).

Els governs espanyols han promulgat molts decrets llei des de 1978. En concret,
en matèria laboral s’han aprovat, al llarg de diversos anys, decrets llei relatius a
diferents formes de flexibilitat laboral i a subvencions i bonificacions.

Els reglaments estatals

Un reglament és qualsevol disposició de caràcter general emanada de l’Admi-
nistració que no sigui un reial decret legislatiu ni un decret llei. Desenvolupa
el contingut d’una llei i hi està subordinada. Les lleis regulen les matèries de
forma general i els reglaments, sense contradir-les, les concreten i desenvolupen.
Els reglaments són els que fixen i concreten els aspectes tècnics de les mesures
preventives. La majoria dels reglaments són reials decrets.

La intervenció del Govern de l’Estat a través de la potestat reglamentària es fa
imprescindible en matèria de prevenció de riscos, ja que les lleis són normes
de caràcter general i això fa que sigui difícil regular qüestions de detall a través

Un decret legislatiu bàsic:
l’ET

Una peça bàsica de l’ordenament
laboral és el Reial decret
legislatiu 1/95, de 24 de març,
pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut dels
treballadors.

Exemple de Decret llei

Reial Decret llei 3/2012, de 10
de febrer de mesures urgents per
a la reforma del mercat laboral.
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Subordinació del reglament
a la llei

La llei constitueix una norma
mínima per al Reglament, el
contingut del qual haurà de

subordinar-se sempre a aquesta
mateixa: la llei és una norma de

rang superior jeràrquic.

No s’ha de confondre un
reglament estatal amb un
reglament provinent de la

Unió Europea.

d’aquesta via. A més a més, cal recordar aquí que les tramitacions parlamentàries
de les lleis són molt llargues i complexes la qual cosa fa que sigui una via impròpia
per regular matèries que, per la seva pròpia naturalesa, requereixen regulacions
àgils i detallades.

La normativa que desenvolupa l’LPRL és fonamentalment de caràcter
reglamentari. La mateixa LPRL estableix que el desenvolupament dels
aspectes concrets de la mateixa es porti a terme mitjançant normes de
caràcter reglamentari (art. 6, LPRL).

Dintre dels reglaments aprovats en matèria de prevenció de riscos es distingeixen
dues classes perfectament diferenciades:

• Els que estableixen condicions generals per a tots els sectors.

• Els que afecten riscos i sectors concrets amb un contingut fonamentalment
tècnic. Dintre d’aquest grup, les reglamentacions tècniques més impor-
tants són les que fan referència a “Llocs de treball”, “Equips de treball” i
“Equips de protecció individual”.

Mitjançant la potestat reglamentària, el Govern pot desenvolupar allò que està
establert a les lleis a través d’unes normes denominades reglaments, que són de
rang jeràrquicament inferior a les primeres.

En virtut de la seva potestat reglamentària, el Govern pot crear els següents tipus
de normes (de major a menor importància):

• Reials decrets, emanats del Consell de Ministres.

• Ordres ministerials, que procedeixen d’un ministeri per regular qüestions
de la seva competència.

• Resolucions: són normes de categoria inferior dictades per secretaris
d’Estat i directors generals, entre altres càrrecs menors, que regulen aspectes
parcials del corresponent departament ministerial.

El reglament té gran importància en prevenció de riscos laborals, ja que permet
una major concreció que la llei. En la taula 2.4 teniu un recull dels reials decrets
més destacats amb les idees principals que desenvolupen.

Un dels reglaments més importants en matèria d’organització preventiva és
el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
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Taula 2.4. Reials Decrets derivats de l’articulat de l’LPRL

Reials Decrets Idees principals

R.D. 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels
Serveis de Prevenció.

Regula els requisits que han de tenir les empreses per poder escollir les diferents modalitats de
prevenció i la forma de participació dels treballadors en l’organització de l’activitat preventiva de
l’empresa; també estableix la classificació de les diferents funcions tècniques que es realitzen en
l’àmbit de la prevenció a l’empresa.

R.D. 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball.

Fa referència a les actuacions a seguir per part de l’empresari en matèria de senyalització, que
són: l’adopció de mesures de protecció col·lectiva o mètodes d’organització del treball que evitin
els riscos i, si el compliment de les mesures anteriors no és suficient, l’empresari ha d’adoptar la
senyalització reglamentària.

R.D. 486/1997, de 14 d’abril, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
salut en els llocs de treball.

Regula els següents deures de l’empresari en relació als llocs de treball: A) complir les
disposicions mínimes del reglament en matèria de condicions constructives, ordre, neteja,
manteniment i senyalització, instal·lació de serveis o protecció, condicions ambientals, il·luminació,
serveis higiènics i locals de descans i material o local de primers auxilis; B) adoptar les mesures
necessàries perquè la utilització dels espais de treball no origini riscos; C) si encara en queden,
caldrà avaluar-los per tal de reduir-los al mínim.

R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la
manipulació manual de càrregues que comporti
riscos, en particular dorsolumbars, per als
treballadors.

Estableix que el primer deure empresarial és evitar la manipulació manual de la càrrega per part
del treballador, si això no és possible, s’ha de fer una avaluació específica del lloc de treball i com a
resultat pot preveure’s: la utilització d’ajudes mecàniques, la reducció o re-disseny de la càrrega
manipulada, mesures sobre l’organització del treball i millora de l’entorn de treball, tenint en
compte les característiques individuals de les persones treballadores.

R.D. 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives al treball
amb equips que incloguin pantalles de
visualització.

Té com a àmbit d’actuació la interacció entre la pantalla de visualització (PVD) i el treballador que
habitualment i durant una part rellevant del seu treball normal executa la seva prestació davant
aquest equip de treball. L’empresari ha d’avaluar els riscos de la utilització de la PVD prenent en
consideració les característiques pròpies del lloc de treball i les exigències de la feina, com a
resultat pot ser que l’empresari hagi de reorganitzar el treball.

R.D. 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció
dels treballadors contra els riscos relacionats
amb l’exposició a agents biològics durant el
treball.

Defineix els tipus d’agents biològics i els classifica en funció de la seva perillositat i determina els
deures de l’empresari per protegir les persones treballadores davant l’exposició a aquests agents:
A) avaluar els riscos de l’exposició a l’agent biològic; B) evitar la utilització de l’agent mitjançant la
seva substitució per un altre que no sigui perillós o que ho sigui en un grau menor; C) vigilància de
la salut de les persones treballadores, i D) informar i formar al personal exposat.

R.D.773/1997, de 12 de maig, sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d’equips
de protecció individual.

Estableix les disposicions mínimes per elegir, utilitzar i fer el manteniment dels equips de protecció
individuals (EPI). Inclou una sèrie d’annexos de llistes indicatives però no exhaustives sobre els
EPI existents per a cada part del cos humà que protegeixen, la forma d’avaluar-los, els sectors i
activitats que poden requerir-los i una taula esquem per fer-ne l’inventari d’EPI relacionant amb els
riscos davant els quals protegeix a les persones treballadores.

R.D.171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’article 24 de l’LPRL en matèria de
coordinació d’activitats empresarials.

Regula la coordinació d’activitats empresarials (CAE) definint la diferent tipologia d’empresaris i
situacions on hi ha concurrència d’activitats i treballadors de diferents empreses, mitjans de
coordinació i drets dels representants de les persones treballadores de les diferents empreses que
coincideixen temporalment en un mateix centre de treball.

R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció
de la salut i la seguretat dels treballadors contra
els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.

Determina els nivells de pressió acústica percebuts per l’oïda humana, tant d’exposició diària com
de pic i estableix els valors límit d’exposició i els que donen lloc a una acció. Regula també com
fer-ne l’avaluació, els instruments de mesura, les mesures de protecció i els deures de l’empresari
respecte a la vigilància de la salut, la informació i formació i la consulta i participació dels
treballadors.

R.D. 337/2010, de 19 de març, pel qual es
modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de gener, pel
que s’aprova l’RSP; el R.D 1109/2007, de 24
d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció i el R.D. 1627/1997,
de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en
obres de construcció.

Regula amb l’objectiu de facilitar el compliment de la normativa de prevenció a les empreses, en
particular per a les petites i mitjanes, al mateix temps que encaminada a millorar la qualitat i
eficàcia dels sistemes d’PRL, amb especial atenció a les entitats especialitzades que actuen com a
Servei de Prevenció en les diferents modalitats d’organització.

La llista de reials decrets desenvolupats a partir de l’articulat de l’LPRL és més
extensa que els recollits a la taula i no ha deixat de créixer, tot i que a menor ritme
que en els anys immediatament posteriors a la publicació de la mateixa LPRL. En
part, perquè la mateixa UE ha optat per publicar reglaments d’aplicació directa
als estats membres en comptes de directives sobre la millora de la seguretat i salut
de les persones treballadores.
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2.3.2 L’Estatut dels treballadors: Seguretat i higiene en el treball
(art.19)

El dret del treball és una part del dret general que regula les relacions laborals
(individuals i col·lectives) que es creen en un àmbit en què el treball es presta d’una
forma personal, voluntària, dependent i per compte d’altri; aquesta definició es pot
inferir de l’article 1.1 ET.

El Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’estatut dels treballadors (ET) preveu una part molt important de
la legislació de les relacions laborals al nostre país. L’ET regula les relacions
individuals de treball, els drets de representació i reunió dels treballadors a
l’empresa i tots els aspectes relacionats amb la negociació col·lectiva.

L’àmbit d’aplicació de l’Estatut s’estén als treballadors que voluntàriament prestin
els seus serveis retribuïts per compte d’altri, dintre de l’àmbit d’organització i
direcció d’una altra persona, física o jurídica denominada empresari. Queden
exclosos del seu camp d’actuació, segons l’article 1.3 ET, els següents:

• els funcionaris públics,

• les prestacions personals obligatòries,

• consellers o membres dels òrgans d’administració de les empreses que
tinguin la forma jurídica de societat,

• treballs familiars,

• treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bona voluntat, i

• persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més
empresaris, sempre que quedin personalment obligats a respondre del bon
resultat de les operacions.

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, l’article 4.2d ET estableix, dintre del
capítol referit als drets i deures laborals bàsics, els drets del treballador en matèria
de seguretat i higiene.

“En relació amb la seva feina, els treballadors tenen dret [...] a la seva integritat física i a
una adequada política de seguretat i higiene.”

Art. 4.2.d, ET.

Com a correlació amb el dret expressat en aquest article, l’article 5b del mateix
cos jurídic estableix l’obligació que tenen els treballadors d’observar les mesures
de seguretat i higiene que s’adoptin.

Seria convenient destacar també, en aquest sentit, l’article 54 de l’ET, el qual
assenyala que, dintre de les causes d’acomiadament disciplinari d’un treballador,
es troba la indisciplina o desobediència a la feina. Això és important aquí
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perquè l’incompliment de les normes de seguretat i higiene podria ser considerat
un incompliment contractual de caràcter molt greu i ser origen, per tant, d’un
acomiadament disciplinari de caràcter procedent (ajustat a dret).

La facultat d’acomiadar de l’empresari es fonamenta en el poder d’organització i
direcció que té la seva empresa. Aquest poder és absolutament necessari per poder
dirigir-la amb la eficàcia més gran possible.

Segons l’ET, els treballadors tenen
dret a participar i rebre informació pel
que fa a la seguretat i la higiene a la
seva empresa.

L’article 19 és l’article més representatiu de l’Estatut dels treballadors en matèria
de prevenció pel que fa als drets i deures derivats del contracte de treball, perquè
està exclusivament dedicat a qüestions de seguretat i higiene en el treball com:
participació, formació i actuació en cas de risc greu i imminent; entre d’altres.

De la interpretació conjunta dels articles 4 i 19 de l’Estatut dels treballadors podem
afirmar que l’empresari té el deure d’aplicar a la seva empresa totes aquelles
mesures que garanteixin la salut dels treballadors i els protegeixin de tots els perills
que els pugui ocasionar la seva feina.

L’òrgan competent per ordenar la paralització dels treballs és la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

2.3.3 La Llei de prevenció de riscos laborals

En l’àmbit intern, la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) és el marc
jurídic i institucional de la prevenció de riscos en el treball.

Segons l’article 1 de l’LPRL, la normativa sobre prevenció de riscos
laborals queda constituïda per l’LPRL i les seves disposicions de
desenvolupament o complementàries.

L’LPRL s’emmarca dintre de tres normes jurídiques fonamentals:

1. Suposa el desenvolupament de l’article 40.2 de la Constitució espanyola.

2. Representa la preceptiva transposició al dret espanyol de la Directiva 89/
391/CEE coneguda pel nom de “Directiva marc”. Aquesta norma és el
marc jurídic general de la política de prevenció comunitària i representa la
resposta a les exigències de transposició de la normativa amb tres anys de
retard respecte al termini assenyalat a la mateixa Directiva marc. En molts
articles de l’LPRL es pot observar que aquesta es limita a reproduir gairebé
de forma literal el contingut de la norma comunitària. A més a més, l’LPRL
incorpora disposicions d’altres directives, com són les següents:

• Directiva 92/85, relativa a la protecció de la maternitat.

• Directiva 94/33, relativa a la protecció dels joves.

• Directiva 91/383, relativa a la protecció dels treballadors en les
relacions de treball temporals, de durada determinada i en empreses
de treball temporal.

Falta d’una política
preventiva pròpia

El fet que l’LPRL ha estat
promulgada per imperatiu legal
de la Unió Europea ha portat
com a conseqüència la manca
d’adaptació de la normativa a la
nostra realitat social i industrial i,
en definitiva, a la inexistència
d’una política preventiva pròpia.
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L’àmbit subjectiu de la
prevenció el teniu

desenvolupat a l’apartat
“Àmbit subjectiu de la

prevenció”, de la Unitat
“Conceptes bàsics de la

prevenció de riscos
laborals”.

3. L’LPRL incorpora també el Conveni 155 de l’OIT (ratificat per l’Estat
espanyol) sobre seguretat, salut i medi ambient de treball.

Des del punt de vista del nostre dret intern, l’LPRL es planteja un doble
objectiu:

• La necessitat de posar fi a la dispersió normativa anterior fruit de
l’acumulació en el temps de normes de diferent rang i orientació, moltes
de les quals anteriors a la mateixa Constitució espanyola. L’LPRL estableix
un dret necessari mínim del qual no es pot disposar. Aquest mínim serà
desenvolupat posteriorment pels reglaments tècnics que la desenvolupin i
pels convenis col·lectius reguladors de les condicions de treball.

• La necessitat d’actualitzar regulacions obsoletes i regular situacions
noves no establertes amb anterioritat.

Àmbit d’aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals (Article 3 de la
Llei 31/95)

L’àmbit subjectiu d’aplicació de l’LPRL (és a dir, a quines persones i situacions
s’aplica) inclou el següent:

• Relacions laborals regulades per l’Estatut dels treballadors i delimitades al
seu article 1 (que són aquelles que afecten els treballadors per compte
d’altri).

• Personal civil al servei de les administracions públiques, ja sigui amb una
relació de caràcter administratiu (funcionaris de carrera) o estatutària amb
les peculiaritats que estableixi les lleis que els siguin d’aplicació.

• Socis de cooperatives l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del
seu treball personal amb les particularitats derivades de la seva normativa
específica.

• Treballadors autònoms, amb almenys un treballador al seu càrrec (els
autònoms sense treballadors al seu càrrec no estan inclosos dintre de l’àmbit
d’aplicació de la llei però la legislació vigent estableix el deure de cooperar
en matèria de PRL quan desenvolupin les seves activitats en un mateix
centre de treball amb altres treballadors d’altres empreses).

• Fabricants, importadors i subministradors de màquines i equips de
treball.

• En els centres i establiments militars l’LPRL s’aplicarà amb les particula-
ritats previstes a la normativa específica vigent.

• En els establiments penitenciaris, l’LPRL s’adaptarà a les activitats que
tinguin unes característiques que requereixin una regulació específica.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació de l’LPRL:
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• Activitats, dintre de l’àmbit de les funcions públiques, amb particularitats
que impedeixen l’aplicació de la llei:

– Policia, seguretat i resguard de duanes

– Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en cas de greu
risc o calamitat pública

• Relació laboral de caràcter especial al servei de la llar familiar. El titular
d’aquesta llar, però, ha de tenir cura que la feina dels seus treballadors es
realitzi amb les degudes condicions de seguretat i higiene.

Naturalesa jurídica de la Llei de prevenció de riscos laborals

De la lectura de la disposició addicional 3a de l’¡LPRL es dedueix que la naturalesa
jurídica d’aquesta llei és dual. Això implica que:

• Per un costat es pot afirmar que és una llei laboral. Dintre del caràcter
específic de les relacions laborals té el caràcter de llei de mínims, ja que
constitueix una referència legal mínima en dos sentits:

– És un marc legal a partir del qual els reglaments desenvoluparan els
aspectes més tècnics de les mesures preventives. En aquest sentit,
l’article 6 preveu que el Govern, a través de les corresponents nor-
mes reglamentàries i prèvia consulta als agents socials (empresaris i
treballadors), regularà tot un ventall de matèries que queden d’aquesta
manera reservades a aquest tipus de disposició jurídica. Cal destacar,
doncs, la importància que tenen els reglaments dintre de l’àmbit de
la prevenció de riscos laborals.

– És un suport bàsic a partir del qual la negociació col·lectiva podrà
entrar a regular les condicions de treball d’un sector concret a través
dels convenis col·lectius. Aquesta funció queda reflectida a l’article
2.2 de la llei.

• Per un altre costat, aquesta llei és una norma bàsica del règim estatutari
dels funcionaris públics. És, per tant, de plena aplicació en l’àmbit de les
administracions públiques.

“Les disposicions de caràcter laboral contingudes en aquesta llei i en les seves normes
reglamentàries tenen, en tot cas, el caràcter de dret necessari mínim indisponible i poden
ser millorades i desenvolupades en els convenis col·lectius.”

Article 2.2 LPRL

Estructura de la Llei de prevenció de riscos laborals

La Llei de prevenció de riscos laborals neix amb vocació de ser el cos normatiu
bàsic en aquesta matèria. Està estructurada en:

Aplicació de l’ET

L’Estatut dels treballadors és
d’aplicació als treballadors que
voluntàriament prestin els seus
serveis per compte d’altri i dintre
de l’àmbit d’organització i
direcció d’un empresari.

Algunes matèries
reservades als reglaments
(art. 6 LPRL)

• Procediment per a
l’avaluació de riscos.

• Organització,
funcionament i control
dels serveis de
prevenció.
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• set capítols (encapçalats per una exposició de motius), cada un dels quals
està dividit en articles (54 en total),

• tretze disposicions addicionals,

• dues disposicions transitòries,

• una disposició derogatòria,

• dues disposicions finals.

L’exposició de motius de la Llei 31/95 fa les funcions de pròleg d’aquesta mateixa.
Aquesta introducció té una importància cabdal per emmarcar el context on apareix
aquesta norma. Són destacables les qüestions següents:

• Recorda el naixement de la llei per imperatiu constitucional i també especi-
fica que de la pertinença de l’Estat espanyol a la Unió Europea se’n deriven
normes d’aplicació comuna per a tots estats membres.

• Es remarca que un dels objectius bàsics i d’efecte més important per al futur
és el propòsit de fomentar una cultura preventiva, mitjançant la promoció
de la millora de l’educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius i
la intenció d’involucrar a la societat en el seu conjunt.

Observeu el contingut dels diferents capítols en la taula 2.5.

Taula 2.5. Capítols de l’LPRL

Capítol Contingut

Capítol I. Objecte, àmbit
d’aplicació i definicions (art. 1
a 4).

L’objecte és promoure la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta llei té el caràcter de dret mínim, cosa que implica
que els seus preceptes poden ser desenvolupats i millorats per conveni col·lectiu (art. 2). El seu àmbit d’aplicació
comprèn les relacions laborals regulades per l’ET, i també les relacions de caràcter administratiu o estatutari. L’art 4
estableix les principals definicions relacionades amb la matèria, entre els quals destaquem: prevenció, risc laboral,
condicions de treball, danys derivats del treball i equips de treball.

Capítol II. Política en matèria
de prevenció de riscos per
protegir la seguretat i la salut
dels treballadors (art. 5 a 13).

La política és millorar les condicions laborals per així poder aconseguir un nivell de protecció per a la seguretat i salut
dels treballadors més elevat. Es portarà a terme mitjançant les normes reglamentàries i les actuacions administratives
que siguin necessàries. També estableix les competències dels següents organismes: Institut Nacional de Seguretat i
Higiene en el Treball, administracions públiques laborals, administracions públiques en matèria sanitària i Inspecció de
Treball i Seguretat Social. Es crea la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball com a òrgan assessor i de
participació estatal en aquesta matèria.

Capítol III. Drets i obligacions
(art. 14 a 29).

Estableix els principis de tota acció preventiva i detalla les obligacions dels empresaris i els drets i deures dels
treballadors davant dels riscos laborals, com, per exemple, el dret a la protecció de la maternitat o l’obligació de
l’empresari de portar a terme la vigilància de la salut dels seus treballadors.

Capítol IV. Serveis de
prevenció (art. 30 a 32bis).

Assenyala quines són les formes de portar a terme l’organització de la prevenció a l’empresa, concretades
posteriorment en l’RSP (Reial Decret 39/97, de 17 de gener). També estableix les funcions d’aquests serveis de
prevenció i la seva organització.

Capítol V. Consulta i
participació dels treballadors
(art. 33 a 40).

Indica i descriu els mecanismes i òrgans de consulta i participació dels treballadors d’una empresa en matèria
preventiva -delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut-, així com les seves competències.

Capítol VI. Obligacions dels
fabricants, importadors i
subministradors (art. 41).

Estableix les obligacions d’aquests col·lectius, els quals han de garantir una comercialització segura de maquinària,
equips, productes i eines de treball perquè no constitueixin una font de perill per als usuaris en si mateixos. Amb
aquesta finalitat, s’haurà de facilitar als empresaris informació relativa a la seva manipulació, utilització i manteniment
en línia amb la normativa comunitària de seguretat en el producte.

Capítol VII. Responsabilitats i
sancions (art. 42 a 54).

Regula les diferents responsabilitats (la seva compatibilitat) i sancions en les quals es poden incórrer per incomplir la
llei i tipifica les infraccions i el règim sancionador; també inclou els requeriments de l’ITSS, incloent l’ordre de
paralització dels treballs.
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Les definicions de l’article 4 de l’LPRL

Amb l’objectiu d’aclarir una sèrie de conceptes bàsics, l’article 4 de l’LPRL aporta
un ventall de definicions amb la finalitat d’implantar la llei de la manera més
eficaç possible i establir criteris uniformes en relació amb la seva interpretació
i aplicació.

En aquest article 4 es fa evident la transposició de la Directiva marc 89/391/CEE
a través d’aquesta llei. Dita Directiva conté, per exemple, el mateix concepte de
prevencióque la definició donada per la Llei.

Les definicions que estableix aquest article són les següents:

1. Prevenció: conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes
les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els
riscos derivats del treball.

2. Risc laboral: és la possibilitat que un treballador pateixi un determinat
dany derivat del treball. Per qualificar un risc des del punt de vista de la
seva gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es produeixi el
dany i la severitat d’aquest mateix.

3. Danys derivats del treball: es consideren com a tals les malalties, patolo-
gies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball. S’inclouen en aquest
apartat els danys patits in itinere (en el trajecte habitual del domicili a la
feina).

4. Risc laboral greu i imminent: és aquell que sigui probable racionalment
que es materialitzi en un futur immediat i pugui suposar un dany greu per a
la salut dels treballadors.

5. Processos, activitats, operacions, equips o productes “potencialment
perillosos”: són aquells que, en absència de mesures preventives especí-
fiques, originen riscos per a la seguretat i salut dels treballadors que els
desenvolupen o els utilitzen.

6. Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació
utilitzada en el treball.

7. Condició de treball: qualsevol característica d’aquest que pugui tenir una
influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i salut
dels treballadors. En queden específicament incloses:

• Les característiques generals del centre de treball.

• La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en
l’ambient de treball i les seves corresponents intensitats.

• Els procediments per a la utilització dels agents esmentats anterior-
ment que influeixen en la generació dels riscos mencionats.

• Altres característiques de la feina, incloent-hi les relatives a la seva
organització i ordenació, que influeixen en la magnitud dels riscos als
quals estigui exposat el treballador.

Si llegiu amb atenció l’article
3, Definicions de la Directiva
marc 89/391/CEE, veureu
que són les mateixes que es
troben a l’LPRL.
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Equip de protecció
individual

Recordeu: no s’ha de confondre
equip de protecció individual
(com ara: equips de protecció

respiratòria filtrants, ulleres de
seguretat, equips d’intervenció
en ambients freds, cinturons de

seguretat...) amb equip de treball.

8. Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip destinat a ser portat
o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o de diversos riscos que
puguin amenaçar-li la seguretat o salut en el treball, com també qualsevol
complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

Modificacions posteriors de l’LPRL. Referència especial a la Llei 54/2003

Des de la seva entrada en vigor el dia 10 de febrer de 1996, la Llei de prevenció
de riscos laborals ha estat modificada per les normes jurídiques següents:

• La Llei 50/1998, de 30 de desembre de mesures fiscals i administratives i
de l’ordre social va modificar els articles 45 a 49 (infraccions i sancions).

• La Llei 39/1999, de 5 de novembre per promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores. Aquesta llei va modificar
l’article 26 (protecció de la maternitat).

• El Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (Text refós de la Llei
d’infraccions i sancions de l’ordre social (LISOS), va deixar sense efecte
alguns preceptes del capítol VII de l’LPRL.

• La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de riscos laborals va modificar els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39
i 43; a més a més va introduir l’article 32 bis i dues disposicions addicionals:
la 14 i la 15.

• La Llei 31/2006, de 18 d’octubre, sobre implicació dels treballadors en les
societats anònimes i cooperatives europees.

• La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes.

• La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per
a la seva adaptació sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.

• La Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic
de protecció per cessament de les activitats dels treballadors autònoms.

• La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva
internacionalització.

• La Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de
la Llei general de la Seguretat Social amb relació al règim.

De totes aquestes modificacions, les introduïdes per la Llei 54/2003 són les més
rellevants. Aquestes modificacions són conseqüència directa de l’aplicació parcial
dels acords adoptats a la Mesa de diàleg social que va tenir lloc el 30 de desembre
del 2002. La finalitat d’aquests acords era aplicar mesures per lluitar contra la
sinistralitat laboral de manera activa. Per a poder portar terme aquests objectius
es van modificar dues lleis:
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• d’una banda es va reformar la Llei de prevenció de riscos laborals amb la
intenció d’afavorir la integració dels processos productius i,

• d’altra banda, es va reformar també la Llei d’infraccions i sancions de
l’ordre social (LISOS) per millorar el compliment de la normativa de
prevenció.

Els objectius bàsics de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals van ser els següents:

• Fer front a la sinistralitat laboral de manera efectiva.

• Fomentar una autèntica cultura de la prevenció de riscos a la feina, que
asseguri el compliment real i efectiu de les obligacions preventives de les
empreses.

• Millorar el control del compliment de la normativa reforçant la funció de
vigilància i control del sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Integrar la prevenció dels riscos laborals als sistemes de gestió de les
empreses.

La integració de la prevenció a l’empresa es converteix en una de les principals
preocupacions de la reforma. Aquesta integració es concreta mitjançant l’aplica-
ció obligatòria d’un pla de prevenció en tota empresa.

La responsabilitat de l’empresari d’adoptar totes les mesures necessàries per millo-
rar les activitats d’identificació, avaluació i control de riscos ha de complementar-
se amb la disponibilitat de recursos i mitjans que ho facin possible. El capítol I de
la Llei 54/2003 proporciona pautes d’actuació en aquest sentit.

A aquesta nova perspectiva s’hi han d’afegir les modificacions que el capítol II de
la Llei 54/2003 introdueix sobre el tema de les infraccions i sancions de l’ordre
social.

2.3.4 Reglament de serveis de prevenció: Reial Decret 39/1997, de 17
de gener

Dintre dels reglaments que estableixen condicions generals, i com a conseqüència
del desenvolupament de l’article 6 de l’LPRL, cal destacar com a més significatiu
el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, Reglament dels serveis de prevenció
(BOE núm. 27 de 31 de gener). Aquesta disposició ha estat modificada pel Reial
decret 604/2006 de 19 de maig i pel R.D. 337/2010, de 19 de març.

El Reglament dels serveis de prevenció (RSP) estableix:

• Les modalitats d’organització, funcionament i control dels serveis de pre-
venció.

La LISOS

La Llei d’infraccions i sancions
de l’ordre social (Reial Decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost,
per la que s’aprova el text refós
de la Llei sobre Infraccions i
Sancions en l’Ordre Social) és
una norma sancionadora que
tipifica, gradua i quantifica les
infraccions que poden
imposar-se per vulneració de la
normativa laboral.
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Per veure els continguts
formatius mínims

establerts per assolir cada
nivell, llegiu els annexos

III a VI del reglament, que
podeu consultar a través

de la secció “Referències”
(adreces d’interès) del

web d’aquest crèdit.
Relacioneu-los amb la

disposició transitòria
tercera de la mateixa

norma: funcions de nivell
intermedi.

• Els procediments d’avaluació de riscos, la normalització i les guies d’actu-
ació.

• Procés d’acreditació per l’autoritat laboral dels serveis de prevenció aliens.

• Sistemàtica de realització de l’auditoria de prevenció.

• Contingut de la formació dels diferents tècnics de prevenció.

El Reglament dels serveis de prevenció s’estructura en set capítols i una sèrie
de disposicions; pel que fa a aquestes últimes, cal destacar l’aplicació amb
determinades peculiaritats dels seus preceptes a l’Administració pública. A
continuació desglossem l’estructura destacant-ne part del contingut en la taula
2.6.

Taula 2.6. Capítols de l’RSP

Capítol Contingut

Capítol I. Disposicions
generals (articles 1 i 2).

Ha estat reformat pel R.D 604/2006, de 19 de maig, per procedir a l’adaptació de la regulació sobre la Integració de
l’activitat preventiva a l’empresa i al Pla d’PRL per desenvolupar els canvis introduïts per la Llei 54/2003 als articles
14.2 i 16.1 i 2 de l’LPRL. Els nous articles canvien de nom perquè la nova redacció de l’RSP destaca la necessitat que
l’activitat preventiva en el si de l’empresa hagi d’integrar-se dintre del seu sistema general de gestió, portant-la a terme
mitjançant l’aplicació d’un pla d’PRL. A més a més, estableix el deure dels treballadors i els seus representants de
contribuir a aquesta integració.

Capítol II. Avaluació de riscos
i planificació de l’activitat
preventiva (articles 3 a 9).

Estableix les bases per a l’avaluació de riscos (definició, contingut, procediment, revisió i documentació) i la posterior
planificació preventiva amb una metodologia concreta.

Capítol III. Organització de
recursos per a les activitats
preventives (articles 10 a 22
bis).

Regula les diferents modalitats d’organització preventiva (assumpció per l’empresari, treballadors designats, SPP,
SPM, SPA) i els requisits que s’han de complir per poder optar a algunes de les formes d’organització dels recursos.
La reforma del reglament introdueix en aquest capítol l’article 22 bis, centrat en la presència de recursos preventius,
que determina quines són les activitats o els processos perillosos que obliguen la presència dels recursos preventius a
l’empresa.

Capítol IV. Acreditació
d’entitats especialitzades
com a serveis de prevenció
aliena (articles 23 a 28).

Descriu el procés pel qual ha de passar qualsevol entitat per tal de poder ser acreditada com a servei de prevenció des
de la sol·licitud passant pel procediment, el manteniment dels requisits de funcionament i el registre de les mateixes
acreditacions.

Capítol V. Auditories (articles
29 a 33 bis).

Ha estat fortament modificat pel R.D. 604/2006. Com a novetats principals poden destacar-se les següents: Auditoria
externa en els supòsits de sistemes de prevenció amb activitats preventives desenvolupades amb recursos propis i
aliens. Desenvolupament del concepte, el contingut, la metodologia i els terminis de realització de l’auditoria. Destacar
el moment de realització de la primera auditoria dins dels 12 mesos següents al moment en què es disposi de la
planificació de l’activitat preventiva. El termini per repetir l’auditoria passa de 5 a 4 anys i es redueix a 2 anys per a les
empreses que realitzin qualsevol de les activitats contingudes a l’Annex I de l’RSP (activitats especialment perilloses).
Es regulen per primera vegada les auditories voluntàries mitjançant la introducció del nou article 33 bis.

Capítol VI. Funcions i nivells
de qualificació (articles 34 a
37).

Estableix que les funcions que es poden realitzar dintre d’una empresa per desenvolupar l’activitat preventiva es poden
classificar en tres nivells: bàsic, intermedi i superior (amb les especialitats i disciplines preventives de medicina del
treball, seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada).

Capítol VII. Col·laboració dels
serveis de prevenció amb el
sistema nacional de salut (art.
38 a 39).

Regula l’obligació de col·laboració dels SP amb el sistema nacional de salut respecte al diagnòstic, tractament i
rehabilitació de les malalties relacionades amb el treball, així com participar en les campanyes sanitàries i
epidemiològiques de les Administracions públiques; també hauran de proporcionar informació a les autoritats de dades
sanitàries.

Dels annexos de l’RSP, caldria destacar que:

• l’annex I, conté la llista de treballs amb activitats perilloses, que requereixen
un tractament especial.

• els annexos del III al VI se centren en la formació segons les funcions de
cada nivell tècnic en matèria de PRL.
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• el VII i el VIII, els últims annexos, proporcionen llistes no exhaustives
d’agents i condicions de treball que afecten les dones embarassades o en
període de lactància per la qual cosa no poden realitzar-les en aquests
períodes de la maternitat.

2.3.5 El paper del conveni col·lectiu en l’àmbit de la prevenció de
riscos

Els convenis col·lectius són normes jurídiques específiques i pròpies del dret
laboral, l’objectiu principal dels quals és desenvolupar i millorar allò que diuen
les lleis.

Un conveni col·lectiu és un acord subscrit entre un empresari o els seus
representants per un costat, i una o diverses organitzacions de treballadors
per l’altre. Mitjançant aquest acord, treballadors i empresaris estableixen la
regulació de les condicions laborals en les quals es desenvolupa la seva feina
durant el termini que es pacti.

Els convenis col·lectius poden abastar diferents àmbits (empresarial, sectorial,
geogràfic, temporal... S’ha de tenir en compte que són obligatoris per a tots els
empresaris i treballadors que estan dintre del seu marc d’aplicació.

Els continguts en prevenció de riscos que més freqüentment apareixen als convenis
col·lectius són aquells relatius a la vigilància de la salut, algun aspecte de la
planificació preventiva, la formació relacionada amb els riscos a la feina i els drets
i deures en l’àmbit preventiu.

Exemple d’un article d’un conveni col·lectiu

Convenio Colectivo de la empresa Arcelormittal Distribución Norte, S.L.

“Artículo 18. Prevención sanitaria. Además de lo previsto en la normativa laboral vigente,
el reconocimiento anual constará de pruebas cardiovasculares, glucemia y colesterol.
Quienes deseen someterse voluntariamente a revisión ginecológica, así como quienes
deseen que se realicen mamografías, deberán preavisar con un mes de antelación al inicio
de la realización del reconocimiento anual.”

Alguns exemples d’aquest tipus de normes són:

• Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona SA per als anys 2016-2019 (BOPB de l’1 de març de 2018).

• Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya
per als anys 2017 i 2018 (DOGC de 25 d’octubre del 2017).

Qualsevol llei o norma reglamentària pot ser millorada per conveni col·lectiu
(article 2.2 LPRL). Això implica, per tant, que el contingut del conveni pot
concretar, desenvolupar i inclús clarificar punts foscos o confusos de la Llei de
prevenció i/o de les seves normes de desenvolupament.

Els convenis a Espanya

A l’Estat espanyol, un conveni
aprovat pel Parlament, ratificat
pel cap d’Estat i publicat al BOE
es converteix en dret intern
directament aplicable.

El conveni col·lectiu és
considerat font del dret laboral
per l’article 3.1.b de l’Estatut
dels treballadors.
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Malgrat aquest important paper del conveni col·lectiu en la regulació dels drets i
obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, val
a dir que la importància dels convenis col·lectius en l’àmbit de la prevenció de
riscos laborals és molt menys rellevant que la de les disposicions reglamentàries.

En poquíssimes ocasions l’LPRL remet expressament als convenis col·lectius
per encarregar als agents socials que estableixin una regulació alternativa o més
exhaustiva de determinades matèries. Un exemple d’aquestes remissions és el
sistema de designació dels delegats de prevenció que podem trobar a l’article 35.4
de l’LPRL.

“No obstant el que es disposa en aquest article, en els convenis col·lectius es poden establir
altres sistemes de designació dels delegats de prevenció, sempre que es garanteixi que la
facultat de designació correspon als representants del personal o als treballadors mateix”.

Article 35.4 LPRL

En tot cas, es pot afirmar que el paper del conveni col·lectiu és molt limitat en
matèria de prevenció de riscos, ja que el bloc normatiu estatal (lleis i reglaments)
és molt ampli i d’ordre públic, per la qual cosa deixa poques escletxes a la
negociació col·lectiva, que només podrà millorar-lo en comptades ocasions.

2.3.6 Guies i notes tècniques elaborades per l’INSST

A banda de totes aquestes normes desenvolupades en aquest apartat i ja sense
caràcter estrictament vinculant, s’ha de fer esment aquí a les guies tècniques i les
notes tècniques de prevenció elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball (INSST) amb la finalitat de facilitar als agents socials i als
professionals de la prevenció eines tècniques de consulta per poder interpretar els
reglaments que desenvolupen la Llei de prevenció de riscos laborals. Les guies i
notes tècniques de l’INSST no són vinculants ni d’obligat compliment llevat les
seves parts incloses que estiguin recollides en una disposició normativa vigent.

Com a tècnics de prevenció, cal conèixer les guies tècniques i estar atents a les
noves edicions revisades pels tècnics de l’INSST (antic INSHT) per recórrer a elles
a l’hora de realitzar informes d’avaluació de riscos i planificar mesures preventives
adients.

La Guia tècnica de l’INSST (antic
INSHT) és una eina molt útil per al

tècnic de prevenció.
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3. Organismes i entitats en matèria de prevenció

Diversos organismes i entitats –de caire públic o privat– tenen un paper rellevant
en matèria de prevenció de riscos laborals. Els que destaquen a escala internacio-
nal i comunitària són l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’Organització
Internacional del Treball (OIT), i la Unió Europea i les seves agències; és a dir,
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) i la seva
agència cientificotècnica de productes químícs (ECHA).

A escala estatal, cal prestar una atenció especial als òrgans de l’Administració
central (alguns d’ells inclosos específicament a la Llei 31/95 de prevenció de riscos
laborals) pel fet de considerar que són, bé pel seu prestigi, bé per la seva trajectòria,
els que tenen més importància dins d’aquest àmbit. Aquests organismes són:

• l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (art. 8 LPRL),

• la Inspecció de Treball i Seguretat Social (art. 9 LPRL) i

• la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (art. 13 LPRL).

Incloem també en aquest apartat l’òrgan de l’Administració catalana, l’Institut
Català de Seguretat i Salut Laboral, que té transferides algunes competències
normatives en aquest tema.

A banda, també és interessant conèixer el paper d’altres entitats, com són la
Fundació Estatal per a la Prevenció de Riscos Laborals (recollida a la disposició
addicional cinquena de l’LPRL), les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties
Professionals, els Serveis de Prevenció i algunes de les organitzacions empresari-
als i sindicals més representatives.

3.1 Organismes internacionals i comunitaris

És evident que totes les qüestions relatives a la protecció de la salut dels tre-
balladors a la seva feina són un tema prou important per transcendir al terreny
internacional, ja que totes les persones que treballen al món tenen dret que la seva
feina no malmeti la seva integritat física, psíquica i social.

Els òrganismes internacionals més importants en matèria de prevenció de riscos
laborals i que tenen més rellevància en el nostre entorn són l’Organització Mundial
de la Salut (OMS, l’Organització Internacional del Treball (OIT), l’Agència
Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball i l’Agència Europea de Productes
Químics (ECHA).

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.
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El Tractat de Versalles

És l’acord de pau que va ser
signat al Palau de Versalles el 29
de juny de 1918 entre els països

aliats i Alemanya. Va donar
origen a la Societat de Nacions i

va posar fi a la Primera Guerra
Mundial.

3.1.1 L’Organització Mundial de la Salut (OMS)

L’OMS és l’organisme de les Nacions
Unides per gestionar temes de salut
a escala mundial. El seu acrònim en

anglès és WHO (’World Health
Organization’).

L’OMS és una agència de l’Organització de les Nacions Unides amb seu a Ginebra
(Suïssa) que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública
internacional i està gestionada per una Assaemblea amb representants de tots els
Estats membres.

Està especialitzada a gestionar les polítiques de prevenció, promoció i intervenció
en salut a nivell mundial en sentit ampli del terme i el seu concepte de salut,
formulat durant la seva constitució com organisme el 1946, és el concepte tècnic
de referència de totes les accions dins l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.

3.1.2 L’Organització Internacional del Treball

La seu central de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) és a

Ginebra, Suïssa.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) va néixer el 1919 sota els auspicis
de la part XIII del Tractat de Versalles. De fet, n’és l’únic resultat important que
encara perdura. El 1946 es va convertir en el primer organisme especialitzat de
l’ONU. L’Estat espanyol n’és membre des de la seva creació però se’n va absentar
des de 1941 fins a 1956.

Un dels objectius principals d’aquest organisme és millorar les condicions de vida
i de treball a totes les nacions del món. Una de les tasques fonamentals dintre
d’aquest objectiu és millorar la protecció de les persones treballadores contra
qualsevol malaltia, afecció i lesions provocades per la seva activitat laboral.

Estructura de l’OIT

A diferència d’altres organismes, l’estructura de l’OIT és essencialment triparti-
da, única en el sistema de les Nacions Unides, en virtut de la qual els representants
dels empresaris i treballadors participen en peu d’igualtat amb els governs dels
estats membres en la formulació de les polítiques i els programes.

Els seus òrgans de gestió són els següents:

• Conferència Internacional del Treball. És l’òrgan deliberador i suprem
de l’organització. Els estats membres participen anualment en la reunió
de la Conferència Internacional, que se celebra a Ginebra durant el mes de
juny per establir les normes internacionals mínimes del treball i definir les
polítiques generals de l’organització. Cada estat membre està representat
per dos delegats del govern, un delegat dels ocupadors i un delegat dels
treballadors.

• El Consell d’Administració. És l’òrgan executiu i de coordinació de
l’OIT. Es reuneix tres vegades l’any a Ginebra. Estableix el programa i el
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pressupost de l’organització, que després presenta a la Conferència perquè
s’aprovi.

• L’Oficina Internacional del Treball. És la secretaria permanent de l’OIT
i té la seu a Ginebra. La missió fonamental d’aquest òrgan és l’estudi dels
assumptes, la preparació i tramesa dels informes i documents que hagin de
ser sotmesos a la Conferència. El director general dirigeix l’Oficina i actua,
a més a més, com a secretari de la Conferència.

Aquest tipus d’estructura té grans avantatges per a l’OIT:

• Facilita l’aplicació de les decisions de l’OIT en el lloc de treball.

• Faculta l’organització per dirigir les seves activitats a formes pràctiques
d’acció.

Funcions i competències de l’OIT

Els objectius de l’OIT sobre seguretat i higiene en el treball tenen dos trets
principals:

• Prevenció d’accidents i malalties professionals.

• Millora de les condicions de treball i de vida.

Per aconseguir més fàcilment aquests objectius, l’Organització Internacional del
Treball té en compte els següents indicadors, per tal de promoure les seves
actuacions:

• Nivell de risc present en el procés de treball.

• Nombre de treballadors exposats al risc.

Les funcions de l’OIT són les següents:

• Assistència tècnica i assessorament als estats membres proporcionat per
experts en la matèria.

• Organització de reunions internacionals.

• Recopilació i difusió d’informació relacionada amb la matèria.

• Elaboració i aprovació de normes internacionals sota la forma de convenis
i recomanacions.

L’actuació normativa de l’OIT pot revestir tres formes diferents: els convenis, les
recomanacions i les resolucions.

Composició del Consell
d’Administració

El Consell d’Administració està
integrat per 28 membres
governamentals, 14 membres
ocupadors i 14 membres
treballadors. Els deu estats que
tenen més importància industrial
estan representats amb caràcter
permanent.



Gestió de la prevenció 50 Marc jurídic de la prevenció

Composició del Consell de
Direcció

El Consell de Direcció té 78
membres: 25 membres en

representació dels estats, 25
membres en representació de les
organitzacions d’empresaris, 25
membres en representació de les
organitzacions de treballadors i 3

membres en representació de la
Comissió. La durada del mandat

dels membres del Consell de
Direcció és de tres anys

prorrogables.

3.1.3 L’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball

El Reglament (CE) núm. 2062/94 del Consell, de 18 de juliol de 1994, va crear
l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, com a òrgan tècnic-
administratiu descentralitzat de la Comunitat, amb seu a Bilbao.

L’Agència va sorgir per la necessitat de les institucions europees i dels interlocutors
socials de disposar d’informació científica, tècnica i econòmica útil sobre les
qüestions relacionades amb la normativa europea en l’àmbit de la seguretat i salut
en el treball.

La seu de l’Agència Europea per a la
Seguretat i Salut en el Treball es

troba a Bilbao.

En l’actualitat, l’Agència és un dels òrgans més importants de la política social
de la Unió Europea (UE). S’ha de tenir en compte que és un organisme amb
importants reptes: cada cinc segons un treballador de la UE es veu afectat per
un accident laboral i cada dues hores un mor per la mateixa causa.

L’Àgència és l’òrgan encarregat de recopilar, coordinar i distribuir la informació
relativa a la seguretat i salut en el treball entre els seus estats membres.

L’Agència s’encarrega de la creació i coordinació d’una xarxa d’informació
que permet un intercanvi fluid dins de l’àmbit europeu a través de l’examen,
validació i difusió d’aquesta informació científica, tècnica i econòmica
sobre seguretat i salut laboral. A aquest efecte, els estats membres han de
comunicar quins centres o institucions dintre del seu territori es dediquen a
la prevenció de riscos amb l’objectiu d’establir la cooperació que sigui més
adient.

Les funcions principals d’aquesta Agència són les següents:

• Recollir i difondre informació tècnica, científica i econòmica amb la finalitat
que els estats membres i mitjans interessats puguin elaborar programes
d’acció i d’investigació relatius a la seguretat i salut laboral.

• Fomentar la cooperació, l’intercanvi i la difusió dels resultats de les investi-
gacions que es porten a terme.

• Organitzar conferències i seminaris.

• Proporcionar assistència tècnica a la Comissió, mitjançant la transmissió
dels resultats dels seus estudis tècnics amb la finalitat de definir els projectes
legislatius i les accions programades més adients, tenint en compte les
característiques de la petita i mitjana empresa.

• Creació i coordinació de la xarxa d’informació.

• Contribuir al desenvolupament de les accions preventives i programes
comunitaris.

• Vetllar perquè la informació que transmet sigui accessible per als usuaris
finals.
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L’Agència està dirigida per un director nomenat pel Consell de Direcció. Aquest
últim organisme està integrat per representants dels governs, dels empresaris i
dels treballadors dels vint-i-vuit estats membres. La Comissió Europea nomena
els seus propis membres.

El Consell de Direcció determina els objectius estratègics de l’Agència. S’encar-
rega en concret d’aprovar el pressupost, el programa quadriennal i el programa
anual de l’Agència. A més a més, el Consell aprova un informe general anual de
les activitats de l’Agència.

3.1.4 L’Agència Europea de Productes Químics

Des de la seva fundació el 7 de juny de 2007 és l’agència de la Unió Europea (UE)
que gestiona els aspectes tècnics, científics i administratius dels productes químics
des de la seva central a Hèlsinki.

Aquesta agència és el motor essencial per regular de forma innovadora l’ús i la
gestió de les substàncies químiques a fi de protegir la salut i el medi ambient en
sentit ampli; per tant, el seus estudis i recomanacions són un referent en la gestió
dels productes químics en el món laboral.

Les seves principals funcions són:

• Gestionar els aspectes tècnics, científics i administratius del registre, avalu-
ació, autorització i restricció dels productes químics en tota la UE, amb la
finalitat de garantir la coherència interna.

• Proporcionar als estats membres i a les institucions el millor assessorament
científic i tècnic possible en les qüestions relacionades amb els productes
químics coberts pel reglament REACH.

• Administrar els documents d’orientació, les bases de dades, les eines i els
registres informàtics d’aquestes substàncies.

• Donar suport als serveis nacionals de suport directe i d’un servei d’assistèn-
cia per a reporters.

• Facilitar al públic, en general, informació sobre els productes químics.

3.2 Principals organismes administratius estatals amb competències
en matèria de prevenció

Els organismes administratius que tenen més importància dins del camp de
la prevenció de riscos laborals depenen principalment del Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social i del de Sanitat, Consum i Benestar Social.

REACH

REACH és la normativa
(reglament d’aplicació directa
als estats membres de la UE) de
registre (R), avaluació (E),
autorització (A) i restricció de
les substàncies químiques (CH) a
la Unió Europea.

Per cercar més informació
sobre l’Agència Europea
de Seguretat i Salut
(EU-OSHA) i d’altres
organismes i agències
oficials europeus i
internacionals consulteu
la secció “Referències”
(Adreces d’interès) del
web del crèdit.



Gestió de la prevenció 52 Marc jurídic de la prevenció

De manera molt més circumstancial, també pot aparèixer en aquest camp algun
òrgan o institució relacionada amb els ministeris d’Indústria, Comerç i Turisme, i
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’article 7 de l’LPRL estableix que les administracions públiques estatals
competents en matèria laboral desenvoluparan les següents funcions:

1. Promoure la prevenció i l’assessorament, assistència i cooperació tècnica,
informació, divulgació, formació i investigació en matèria preventiva, com
també el seguiment de les actuacions preventives que es facin en les
empreses per a la consecució dels objectius previstos a la Llei.

2. Vetllar pel compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals
per mitjà de les actuacions de vigilància i control.

3. Sancionar l’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos labo-
rals.

Les Administracions públiques porten a terme aquestes funcions mitjançant
organismes administratius especialitzats en la matèria.

En matèria de seguretat i salut en el treball, el Ministeri de Treball, Migracions i
Seguretat Social té assignada la potestat legislativa. L’execució de la normativa
en aquesta matèria depèn també de les comunitats autònomes que hagin assumit
aquesta competència.

D’altra banda, les administracions públiques competents en matèria sanitària
són el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i les administracions
autonòmiques que tenen transferides aquestes competències.

A Catalunya, l’Institut Català de la Salut (ICS) és el proveïdor públic de serveis
sanitaris més gran de la nostra comunitat. L’ICS és una organització sanitària
pública dependent del Departament de Salut de la Generalitat. A més a més, cal
afegir aquí que el Servei Català de la Salut (Catsalut) és l’ens públic responsable
de garantir les prestacions sanitàries públiques.

Les funcions que aquestes administracions tenen atribuïdes es portaran a terme a
través de les accions i en relació als aspectes senyalats en el capítol IV del títol 1
de la Llei 14/1986, de 25 d’abril (Llei general de sanitat); en particular, l’article
10 de l’LPRL indica les següents:

1. L’establiment de mitjans adequats per a l’avaluació i control de les actuaci-
ons de caràcter sanitari que els serveis de prevenció realitzin a les empreses.

2. La implantació de sistemes d’informació adequats que permetin l’elabora-
ció de mapes de riscos laborals.

3. La supervisió de la formació que en matèria de prevenció i promoció de la
salut laboral ha de rebre el personal sanitari dels serveis de prevenció.

4. L’elaboració i divulgació d’estudis, investigacions i estadístiques relaciona-
des amb la salut dels treballadors.
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A més a més, l’article 11 de l’LPRL denominat “Coordinació administrativa”
destaca la necessitat de coordinar les actuacions de les Administracions compe-
tents en matèria laboral, sanitària i d’indústria per a una protecció més eficaç de
la seguretat i salut dels treballadors.

Aquesta coordinació entre administracions és fonamental per a l’elaboració de
normes preventives i el control del seu compliment, així com per a la promoció de
la prevenció, la investigació i la vigilància epidemiològica sobre riscos laborals.

3.2.1 L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)

L’INSST (antic Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball; INSHT) és
un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri de Treball,
Migracions i Seguretat Social que va ser creat pel Reial decret llei 36/1978, de 16
de novembre, sobre gestió institucional de la Seguretat Social, la salut i l’ocupació,
i el seu règim jurídic està regulat pel Reial decret 577/1982, el qual instaura la seva
estructura i competències (l’LPRL ha respectat la seva vigència).

La Llei 31/95, en l’article 8, “Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball”, confirma i consolida la importància d’aquest òrgan dins del camp de la
prevenció de riscos professionals i el configura com a centre de referència nacional
en relació amb les institucions de la Unió Europea.

“L’INSHT és l’òrgan científic tècnic especialitzat de l’Administració General de l’Estat que té
com a missió l’anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la
promoció i el suport a la millora d’aquestes. Amb aquesta finalitat, establirà la cooperació
necessària amb els òrgans de les comunitats autònomes amb competències en aquesta
matèria.”

Article 8 LPRL

Amb caràcter general, l’INSST és un òrgan tècnic encarregat de portar a terme
la promoció de la prevenció, primera de les funcions que l’article 7 de l’LPRL
encomana a l’Administració laboral.

L’INSST fomenta i dona suport a la realització d’activitats de promoció de
la seguretat i salut en el treball per part de les Comunitats Autònomes i de
l’Administració general de l’Estat; amb els quals estableix les necessàries accions
de cooperació i fomentarà i dona suport a la realització d’aquestes activitats
promogudes per organitzacions empresarials i sindicats.

Línies d’actuació i objectius de l’INSST

Les funcions que l’article 8 de l’LPRL encomana a l’INSST es poden agrupar en
les següents línies d’actuació:

• Assessorament tècnic a les administracions públiques, organitzacions
empresarials i sindicals i a qualsevol altra entitat pública implicada en

Canvis de nom: INSHT,
INSSBT, INSST

La disposició addicional desena
del Reial decret 903/2018, de 20
de juliol, actualitza la
denominació de l’Institut
Nacional de Seguretat, Salut i
Benestar en el Treball (INSSBT)
i passa a denominar-se Institut
Nacional de Seguretat i Salut en
el Treball (INSST).

Podeu accedir a tota la
normativa reguladora de
l’INSST si consulteu la
secció “Referències”
(Adreces d’interès) que
trobareu al web d’aquest
crèdit.
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prevenció. Això implica que l’INSST els garantirà el suport especialitzat
que requereixin en aquesta matèria.

• Desenvolupament normatiu/normalització. L’INSST assessorarà tècni-
cament les administracions públiques competents per a l’elaboració de la
normativa corresponent.

• Formació. L’INSST té la funció d’afavorir la integració de la PRL en tots
els nivells educatius i participar de forma activa en la formació especialitza-
da en aquest camp.

• Recerca. L’INSST ha de mantenir un coneixement actualitzat dels estudis i
tendències en el camp de la prevenció de riscos a Espanya i a la UE i aportar
elements per millorar-los.

• Promoció i divulgació. En aquest camp l’INSST té assignades les funcions
següents:

– Sensibilització sobre PRL mitjançant la realització d’activitats de
promoció de la prevenció.

– Afavoriment de l’intercanvi d’informació entre les diferents adminis-
tracions públiques.

– Actuar com a “centre de referència nacional” en relació amb les
institucions de la Unió Europea, coordinar l’intercanvi d’informació
amb aquestes i promoure en general la cooperació internacional en
matèria de PRL.

• Certificació i assaigs d’equips de protecció i màquines. L’INSST garan-
tirà el suport tècnic especialitzat en aquesta matèria.

• Secretariat de la Comissió Nacional de Seguretat i salut (CNSS).
L’INSST té la missió d’exercir la Secretaria General de la CNSS per tal
de facilitar-li el suport tècnic i administratiu necessari.

L’INSST no té competències sancionadores ni resolutòries, però els seus
informes i assessoraments poden ajudar a identificar i valorar els factors de
risc presents en un lloc de treball.

Estructura organitzativa de l’INSST

L’INSST té la seva seu central a Madrid, on hi ha el seus serveis centrals: Direcció,
Subdirecció i Secretaria General. Aquests serveis centrals tenen encomanada la
representació nacional i internacional d’aquest organisme.

A la Direcció de l’INSST li correspon la representació de l’Institut i la direcció
de la seva activitat amb l’objectiu de complir amb els seus objectius. La Direcció
de l’INSST té encomanada la Secretaria de la Comissió Nacional de Seguretat i
Salut en el Treball.
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Als centres nacionals de seguretat i higiene en el treball els correspon el desenvo-
lupament de tècniques especialitzades d’informació i documentació, homologació
i normalització, medi ambient i ergonomia. En l’actualitat hi ha quatre centres
que estan especialitzats en diferents matèries:

• Centre Nacional de Condicions de Treball amb seu a Barcelona.

• Centre Nacional de Noves Tecnologies amb seu a Madrid.

• Centre Nacional de Mitjans de Protecció amb seu a Sevilla.

• Centre Nacional de Verificació de Maquinària amb seu a Biscaia.

3.3 La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)

Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) la funció de vigilàn-
cia i control de la normativa de l’ordre social i de prevenció de riscos laborals. Les
potestats administratives que té atribuïdes aquest organisme el faculten per poder
exercir aquesta vigilància i, a més a més, exigir les responsabilitats pertinents,
així com l’assessorament i, si escau, conciliació, mediació i arbitratge en aquestes
matèries.

L’LPRL no defineix aquest organisme, sinó que directament assenyala quines són
les funcions que se li encomanen en matèria preventiva. Per a poder trobar una
definició de la mateixa hem d’anar a la normativa específica.

La Inspecció de treball i seguretat social és un servei públic de caràcter
tècnic que té la missió de vetllar pel compliment de les normes de l’ordre
social i exigir les responsabilitats corresponents.

Les normes que són objecte de vigilància per exigir les responsabilitats corres-
ponents són les referides a drets i deures dels treballadors derivats de la relació
laboral, Seguretat Social i prevenció de riscos laborals.

3.3.1 Funcions de l’ITSS

Parlant en termes generals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social té com a
funció principal la vigilància i el control del compliment de qualsevol mena de
norma laboral (lleis, reglaments, convenis col·lectius), així com l’assessorament
d’empresaris i treballadors en qualsevol matèria relacionada amb aquestes.

Els funcionaris de la Inspecció de
Treball realitzen les seves funcions
complint els principis
d’independència tècnica, objectivitat i
imparcialitat.

Les funcions d’Inspecció estan encomanades als següents tipus de funcionaris:

Podeu accedir a la
normativa bàsica de la
Inspecció de Treball i
Seguretat Social si
consulteu de la secció
“Referències” (Adreces
d’internet) que trobareu al
web d’aquest crèdit.
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Normes juridicotècniques

Són normes juridicotècniques no
laborals que formen part de la

normativa de prevenció els
reglaments tècnics del Ministeri
de Ciència i Tecnologia, normes

de seguretat nuclear i normes
tècniques d’edificació, entre

d’altres.

• Cos d’Inspectors de Treball i Seguretat Social del grup A1 de l’Admi-
nistració general de l’Estat, que actuaran amb necessària independència,
objectivitat i imparcialitat.

• Cos de Subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social del grup A2 de l’Admi-
nistració general de L’Estat. Actuen en el si dels equips d’Inspecció.

• L’Administració General de l’Estat adscriurà al Sistema d’Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social el corresponent personal de nivell superior necessari
per assistir tècnicament i administrativament a la funció inspectora.

L’article 9.1 de l’LPRL atribueix a la Inspecció de Treball i Seguretat Social certes
funcions de vigilància i control de la normativa sobre PRL.

Funcions de l’Article 9.1 LPRL

1. Vigilar el compliment de la normativa sobre PRL, com també de les normes juridicotècniques
que incideixin en les condicions de treball i proposar a l’autoritat laboral competent la infracció
corresponent si es comprova una infracció a la normativa sobre PRL.

2. Assessorar sobre la manera més efectiva de complir les disposicions.

3. Elaborar els informes sol·licitats pels jutjats socials en els procediments d’accidents laborals i
malalties professionals.

4. Informar l’autoritat laboral sobre els accidents de treball mortals, molt greus o greus, també
sobre les malalties professionals en què concorrin aquestes qualificacions.

5. Afavorir el compliment de les obligacions assumides pels serveis de prevenció.

6. Ordenar la paralització immediata dels treballs quan hi hagi risc greu o imminent per a la
seguretat i salut dels treballadors.”

Així doncs, podríem agrupar les funcions primordials de la Inspecció de Treball
i Seguretat Social en els grups següents:

• Vigilància i exigència del compliment de l’ordenament laboral i dels conve-
nis col·lectius.

• Ordenació del treball i de les relacions sindicals.

• Obediència de les normes en matèria de prevenció de riscos en el treball.

• Inscripció i afiliació, altes i baixes. Cotització i recaptació de les quotes de
la Seguretat Social.

• Prestacions i millores establertes als convenis col·lectius.

• Ocupació i atur, emigració, formació professional, empreses de treball
temporal, agències de cooperació i plans integrats d’ocupació.

• Assistència tècnica.

• Arbitratge, conciliació i mediació.
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La Inspecció de Treball i Seguretat Social depèn orgànicament del Ministeri de
Treball, Migracions i Seguretat Social; i funcionalment, d’aquest ministeri o bé
de l’Administració autonòmica, segons el cas.

Per a donar resposta al principi de coordinació entre administracions públiques,
l’article 9.2 de l’LPRL assenyala que:

• L’Administració general de l’Estat i les administracions autonòmiques pren-
dran les mesures que calguin per proporcionar la col·laboració pericial i
l’assessorament tècnic que calgui a la Inspecció de Treball en els seus
respectius àmbits de competència.

• L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball donarà suport i
col·laborarà amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per tal que pugui
complir les seves funcions de vigilància i control de la manera prevista per
la Llei.

Respecte al primer d’aquests punts, hem de destacar aquí la importància que té
la col·laboració de les administracions autonòmiques amb la Inspecció de Treball.
Un dels objectius de la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals és reforçar les funcions de control
públic, per part de les diferents administracions implicades (estatal i autonòmica),
actualitzant la col·laboració dels funcionaris tècnics de dependència autonòmi-
ca amb la Inspecció de Treball.

En aquest sentit, aquesta reforma legal crea un marc jurídic adequat per reforçar el
control del compliment de la normativa preventiva i atorga a aquests funcionaris
la cobertura legal adient per a l’exercici de les seves activitats (fonamentalment de
control). L’objectiu últim és facilitar l’actuació inspectora pel que fa a la detecció
d’incompliments i a l’inici, si s’escau, d’un procediment sancionador.

3.3.2 Àmbit d’actuació de l’ITSS

La Inspecció de Treball i Seguretat Social sempre pot iniciar la seva actuació
d’ofici (per iniciativa pròpia), per petició raonada d’altres òrgans (per ordre d’un
superior jeràrquic o per petició d’un òrgan judicial), i per denúncia de qualsevol
ciutadà.

Els inspectors de Treball i Seguretat Social poden exercir les seves funcions a
empreses, centres de treball i qualsevol altre lloc on es realitzi la prestació laboral;
incloent-hi els vehicles i els mitjans de transport en general, els vaixells de la
marina mercant i pesquera, els avions i aeroports civils, així com les instal·lacions
i explotacions auxiliars i complementàries i les societats cooperatives i laborals.

Qualsevol persona, física o jurídica, que sigui responsable del compliment de la
normativa de l’ordre social pot ser subjecte de l’actuació inspectora.

Per a ampliar sobre el
tema dels funcionaris
tècnics habilitats de les
comunitats autònomes,
consulteu el punt
“Responsabilitat civil” de
l’apartat “Responsabilitats
i responsables de l’acció
preventiva”.
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Les responsabilitats per
infraccions de la legislació

vigent poden ser de caràcter
laboral, administrativa,

penal i civil.

3.3.3 Facultats de l’ITSS

En l’exercici de les seves funcions de vigilància i control del compliment de la
legalitat, els inspectors de treball estan facultats per realitzar qualsevol acció que
els faciliti la seva feina en el marc de la més estricta legalitat.

Respecte a aquest tema, l’article 13 de la Llei 23/2015 ordenadora del Sistema
d’Inspecció de treball i Seguretat Social assenyala que els inspectors estan facul-
tats per a:

• Entrar lliurament i sense autorització prèvia en qualsevol centre de treball,
establiment o lloc sotmès a inspecció. Abans d’iniciar la seva visita,
l’inspector ha de comunicar la seva presència a l’empresari amb l’excepció
que consideri que aquesta comunicació podria posar en perill l’èxit de la
seva funció.

• Romandre en els centres de treball el temps que sigui necessari per al
desenvolupament de les seves funcions.

• Fer-se acompanyar per treballadors o els seus representants, perits i tècnics
de l’empresa (article 40 LPRL).

• Practicar qualsevol diligència d’investigació, examen, reconstrucció o prova
que es consideri necessari per a la realització de les seves funcions.

• Adoptar en qualsevol moment del desenvolupament de les seves actuacions
les mesures cautelars que s’estimin oportunes per impedir la destrucció de
qualsevol tipus de documentació necessària per a la investigació.

3.3.4 Resultats de l’actuació inspectora

Un cop finalitzada l’actuació inspectora i comprovada l’existència d’una possible
infracció de la legislació vigent, els inspectors de treball poden adoptar qualsevol
de les mesures següents:

• Requeriments o actes d’advertència: quan no es derivin perjudicis direc-
tes els treballadors, la normativa estableix la possibilitat que la Inspecció
utilitzi aquests sistemes com a mesura d’advertència. Els requeriments
hauran de notificar-se als subjectes infractors, advertint de les irregularitats
detectades i donant un termini per a la seva esmena. Si l’inspector ho estima
convenient, aquests requeriments poden anar acompanyats amb la iniciació
dels corresponents expedients sancionadors o senzillament finalitzar amb
aquests l’actuació.

• Fer un requeriment a les administracions públiques per incompliment de les
disposicions relatives a la seguretat i salut del personal al seu servei.
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• Iniciar el procediment sancionador mitjançant l’extensió d’actes d’infrac-
ció o d’infracció per obstrucció, quan s’hagi comprovat infracció de norma
o en el supòsit que el requeriment s’incompleixi i no desapareguin els fets
infractors.

• Efectuar requeriments de pagament per deutes a la Seguretat Social.

• Ordenar la paralització immediata dels treballs o tasques per inobservància
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals en cas de concórrer en
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

• Proposar recàrrecs o reduccions a les primes d’assegurament d’accidents de
treball o malalties professionals a determinades empreses per motius que fan
referència al seu comportament en l’aplicació de la normativa de prevenció
de riscos professionals.

• Comunicar a l’autoritat judicial l’existència d’indicis racionals de crimina-
litat (primeres manifestacions visibles de l’existència d’un delicte).

3.3.5 Col·laboració amb la Inspecció de Treball: facultats atribuïdes
als funcionaris tècnics habilitats de les comunitats autònomes

Abans de tot s’ha de dir prèviament que els inspectors de Treball i Seguretat
Social porten a terme les seves actuacions amb independència de quina sigui
l’Administració titular de la competència. Dit d’una altra manera, els inspectors
de Treball i Seguretat Social poden treballar per a l’Estat i també per a les
comunitats autònomes.

La plantilla d’Inspecció de Treball i Seguretat Social és molt poc nombrosa i no
pot arribar a tot arreu; per aquest motiu, un dels objectius principals de la reforma
de la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 54/2003) va ser actualitzar el marc
normatiu de vigilància i control en aquesta matèria. Això es va fer donant més
importància a les funcions que realitzen els funcionaris tècnics que col·laboren
amb el cos d’inspectors de Treball i seguretat Social.

La Llei 54/2003 pretén reforçar les funcions de control públic per part de les
diferents administracions implicades (estatal i autonòmiques). Per a portar a
terme aquest objectiu, aquesta norma jurídica va actualitzar la col·laboració amb
la Inspecció de Treball dels funcionaris tècnics de dependència autonòmica i els
va dotar de la cobertura legal necessària per a l’exercici de les seves activitats de
control, amb la finalitat de facilitar l’actuació inspectora. Aquestes actuacions es
materialitzen en la detecció d’incompliments que puguin servir de base per iniciar
un procediment sancionador, si escau.

La col·laboració de les diferents administracions públiques (estatal i autonòmi-
ques) amb Inspecció de Treball ja existia abans de la reforma del 2003 i suposa
que cada administració, dintre de l’àmbit de la seva competència, he de prendre les
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RD 689/2005

El Reial decret 689/2005 va
entrar en vigor des del 23 de

setembre de l’any 2005 i suposa
l’efectiu desenvolupament de la

figura del tècnic habilitat.

Podeu consultar els
continguts formatius

mínims per a cada nivell
tècnic en matèria de PRL,
a la secció “Annexos” del

web del mòdul.

Classificació dels
funcionaris públics

Els funcionaris públics es
classifiquen en tres grans grups:

A (dividit en dos subgrups: A1 i
A2), B (dividit en dos subgrups:
B1 i B2) i C. Per poder accedir a

les oposicions del grup A es
necessita el títol universitari de

grau, i per al grup B es necessita
el títol de tècnic superior.

mesures necessàries perquè quedin garantides la col·laboració i l’assessorament
tècnic necessari amb el cos d’Inspecció.

Per tal de poder realitzar amb eficiència les funcions anteriors, la reforma del
2003 estableix un nou marc jurídic d’actuació dels funcionaris que depenen de
les administracions autonòmiques. El Reial decret 689/2005, de 10 de juny
desenvolupa i regula l’actuació d’aquests tècnics habilitats en matèria de prevenció
de riscos laborals.

La disposició addicional (DA) cinquena de la Llei de prevenció de riscos laborals
(introduïda a la reforma de 2003) i el nou article 59 del reglament de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social estableix que els funcionaris públics que exerceixin
aquestes funcions hauran de complir les condicions següents:

• Hauran de tenir una habilitació específica expedida per la seva mateixa co-
munitat autònoma, dins dels termes que reglamentàriament es determinin.

• Aquests funcionaris hauran de pertànyer als grups de titulació A o B de la
seva Administració.

• A més a més, hauran d’acreditar formació específica en matèria de preven-
ció de riscos laborals. S’exigeix la formació mínima prevista als articles
37.2 i 3 del Reglament de serveis de prevenció (nivell superior). Aquesta
formació és necessària per poder exercir les funcions de nivell superior
de la disciplina preventiva en la qual estiguin acreditats. No cal, però,
tenir acreditació de les quatre especialitats existents: seguretat, higiene,
ergonomia i psicosociologia i medicina del treball.

Els tècnics habilitats centren de forma exclusiva les seves actuacions en condicions
de treball materials o tècniques. No entren en temes de gestió. Les competències
en matèria de prevenció de riscos atribuïts a aquests funcionaris són les següents:

• Donar suport a les empreses i treballadors que ho necessitin, assessorant-les
en el marc de les seves competències, de forma paral·lela a les funcions de
la Inspecció de Treball.

• Comprovar la correcció de les condicions de seguretat i salut a les empreses i
centres de treball. Com a novetat, la reforma de la llei de prevenció del 2003
atribueix a aquests funcionaris la possibilitat de realitzar requeriments a les
empreses (article 43 LPRL), que en cas d’incompliment, i sempre que es
dedueixi l’existència d’infracció, implicarà la redacció d’un informe dirigit
a Inspecció de Treball en el qual es relacionaran els fets provats perquè es
pugui aixecar, si s’escau, acta d’infracció. Cal destacar que:

– Els requeriments hauran de realitzar-se per escrit, dirigits a l’empre-
sari presumptament responsable, i hauran de contenir els defectes
i/o irregularitats detectades, en què s’indicarà un termini perquè
l’empresari pugui corregir-los (normalment es dóna un dia), que es
comunicaran als delegats de prevenció (articles 9.2 LPRL en relació
amb l’article 43 LPRL).
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– Aquests funcionaris poden, a més a més, deixar constància de les
seves actuacions al Llibre de visites de la Inspecció de Treball, però
no tenen competència per aixecar acta d’infracció per si mateixos ni
gaudeixen de la facultat de paralitzar treballs, cosa que sí que poden
fer els inspectors de treball.

– Per a garantir la màxima efectivitat a les actuacions de comprovació
dels tècnics de les comunitats autònomes se’ls atorga dues garanties
en l’exercici de les seves funcions:

∗ Es presumeix que els fets descrits a l’informe dirigit a Inspecció
de Treball són veritat (presumpció iuris tantum). Se suposa, per
tant, que els fets són certs sense perjudici de les proves que puguin
aportar els interessats en defensa dels seus interessos.

∗ La reforma de l’LPRL considera una infracció qualificada de greu
qualsevol acció o omissió que tracti d’interrompre o retardar l’ac-
tuació dels funcionaris habilitats per les comunitats autònomes
en l’exercici de les seves funcions de comprovació i suport a la
Inspecció de Treball.

3.4 Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST)

L’article 13 LPRL regula la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el
Treball.La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) va

ser creada l’any 1995 per l’article 13 LPRL, el qual la configura com
un òrgan col·legiat assessor de les diferents administracions públiques en
la formulació de polítiques de prevenció i com un òrgan de participació
institucional en matèria de seguretat i salut en el treball.

La composició de la CNSST depèn de l’article 13.2 LPRL. La disposició
addicional sisena de l’LPRL ordenava al Govern de l’Estat regular la composició
d’aquesta Comissió. El Reial decret 1879/1996, de 2 d’agost, va regular la
composició de la CNSST en compliment d’aquest precepte legal. Aquest reial
decret ha estat modificat per l’RD 1595/2004, de 2 de juliol i Reial decret
1470/2008, 5 de setembre, Reial decret 1429/2009, d’11 de setembre, Reial decret
1714/2010, de 17 de desembre, i Reial decret 882/2012, d’1 de juny.

La CNSST és una institució molt interessant per la seva composició, ja que integra
en termes d’igualtat l’Administració General de l’Estat, administracions de les co-
munitats autònomes i organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
Com podeu veure, aquest òrgan aglutina en el seu si en termes de paritat tots els
agents implicats en la millora de les condicions de la qualitat de vida laboral.

La composició de la CSST és la següent:

• La Presidència, que recaurà en la Secretaria d’Estat d’Ocupació.

La presumpció iuris tantum
és una presumpció que fa la
Llei contra la qual s’escau
una prova en contrari.
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• Quatre vicepresidències, una per cada un dels grups que la integren. El que
pertany a l’àmbit de l’Administració general de l’Estat serà el subsecretari de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La corresponent a l’Administració de les
comunitats autònomes fa una rotació en períodes anuals. La vicepresidència
atribuïda a les organitzacions sindicals també fa una rotació en períodes
anuals entre CCOO (Comissions Obreres) i UGT (Unió General dels
Treballadors), mentre que la corresponent a les organitzacions empresarials
no ha patit cap modificació i fins al dia d’avui està a càrrec de la CEOE
(Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials).

• Dinou vocals dins de l’àmbit de l’Administració general de l’Estat amb rang
de director general o equivalent en representació de:

– Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, cinc vocals.

– Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, tres vocals.

– Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, un vocal.

– Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, dos vocals.

– Ministeri de l’Interior, dos vocals.

– Ministeri de Foment, un vocal.

– Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, un vocal.

– Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient, un vocal.

– Ministeri d’Economia, Indústria i Competivitat, Sanitat i Consum, dos
vocals.

– Gabinet de la Presidència del Govern, un vocal.

• Dinou vocals en representació de les comunitats autònomes i un vocal per
cada una de les ciutats de Ceuta i Melilla.

• Dinou vocals per part de les organitzacions empresarials més representati-
ves.

• Dinou vocals per part de les organitzacions sindicals més representatives.

Els membres de la CNSST són nomenats i cessats pel ministre d’Ocupació
i Seguretat Social a proposta dels seus respectius departaments ministerials,
administracions públiques autonòmiques i organitzacions empresarials i sindicals
més representatives.

Cada quatre anys es produirà la renovació de la Comissió, tenint en compte
les modificacions que s’haguessin produït en relació amb la representativitat en
els seus corresponents àmbits territorials de les organitzacions empresarials i
sindicals.

D’altra banda, tenim la Secretaria de la CNSST, un òrgan de suport i assistència,
tècnic i administratiu. La responsabilitat d’assumir aquest càrrec recau en la
Direcció de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (antic INSHT).
Per a ajudar a realitzar les tasques pròpies de la Secretaria, aquesta té una unitat de
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suport, que actua com a Secretariat Permanent i està en dependència directa del
director de l’Institut (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Organigrama parcial de la
CNSST

La CNSST desenvolupa les funcions establertes a la Llei 31/95 a través del seu
funcionament en Ple. A més de les funcions esmentades, la CNSST tindrà conei-
xement de les actuacions que realitzin les administracions públiques competents
en matèria de promoció de la prevenció de riscos laborals, d’assessorament tècnic
i de vigilància i control, i podrà formular propostes que les millorin; en concret,
en tot allò que faci referència a:

• Criteris i programes generals d’actuació.

• Projectes de disposicions de caràcter general.

• Coordinació de les actuacions desenvolupades per les administracions pú-
bliques competents en matèria laboral.

• Coordinació entre les administracions públiques competents en matèria
laboral, sanitària i d’indústria.

Pel que fa a la seva estructura orgànica i funcionament, els acords de la
Comissió són adoptats per majoria. La Comissió és un òrgan quadripartit per
la seva composició però tripartit en el seu funcionament.

Per tal que pugui desenvolupar les funcions que té assignades, la CNSST es
constitueix en Ple,enComissió Permanent i en grups de treball. Tal com hem
dit, la Presidència de la CNSST es reserva al Secretari d’Estat d’Ocupació. Té, a
més a més, quatre vicepresidents (un per a cadascun dels grups que la integren).

3.5 Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals (adscrita a la
CNSST)

És una Fundació sense ànim de lucre i de caràcter laboral creada per l’LPRL. Es
va constituir formalment el 28 d’abril de 1999, dia mundial de la seguretat i salut
en el treball.

Votacions a la CNSST

A la CNSST els representants de
les administracions públiques
(estatal i autonòmiques), tindran
cadascun un vot i els de les
organitzacions empresarials i
sindicals n’han de tenir dos.

Grups de treball de la
CNSST

En l’actualitat, els grups de
treball de la CNSST són els
següents: valors límit
d’exposició a agents químics,
amiant, construcció, accidents de
treball, sector agrari, treballadors
autònoms i seguiment del pla
d’accions prioritàries.
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La disposició addicional cinquena d’LPRL assenyala que la finalitat d’aquesta
Fundació és promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball,
especialment a les petites i mitjanes empreses, mitjançant accions d’informació,
assistència tècnica, formació i promoció del compliment de la normativa de
prevenció de riscos.

Amb aquesta finalitat es dotarà la Fundació d’un patrimoni amb càrrec al Fons de
prevenció i rehabilitació procedent de l’excés d’excedents de la gestió realitzada
per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals. L’aportació no pot
superar el límit de 25 milions d’euros.

Les accions promogudes per la Fundació s’agrupen en els següents tipus:

• Accions d’informació: tenen com a objectiu la difusió dels principis de
l’acció preventiva i de les normes concretes d’aplicació d’aquests principis
entre empresaris i treballadors.

• Accions d’assistència tècnica: dirigides a l’estudi i resolució dels proble-
mes derivats de l’aplicació pràctica i material de les actuacions preventives.

• Accions de formació: consisteixen en el disseny dels mètodes i continguts
dels programes que es puguin impartir en diferents sectors de l’activitat
productiva.

• Accions de promoció del compliment de la normativa sobre prevenció
de riscos laborals: el seu objectiu és el foment del coneixement i l’aplicació
de la normativa en prevenció de riscos laborals per part d’empresaris i
treballadors.

Els beneficiaris de les accions són les petites i mitjanes empreses i els seus
treballadors. Les accions són gratuïtes per als seus beneficiaris.

3.6 L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)

Les comunitats autònomes tenen un paper molt important en matèria de prevenció
de riscos professionals, ja que totes (amb l’excepció de Ceuta i Melilla) tenen
assumida com a competència pròpia l’execució de la legislació laboral amb
organismes administratius especialitzats.

La seu de l’ICSSL es troba al carrer
de Sepúlveda, 148-150, a Barcelona;

tot i que també té dependències a
Girona, Lleida i Tarragona.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l’Institut Català de Seguretat i Salut
Laboral (ICSSL), amb rang orgànic de subdirecció general, és l’òrgan tècnic que
té com a missió la gestió de la prestació del servei d’assessorament i assistència
tècnica en matèria de seguretat i salut laboral. Aquest organisme organitza,
desenvolupa i promou la investigació i les activitats relacionades tant amb la
formació i la seva promoció com les de desenvolupament en matèria de seguretat
en el treball.
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L’ICSSL depèn de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el
Treball de la Generalitat de Catalunya, mentre que la Direcció General de la
Inspecció de Treball és l’encarregada de dur a terme les activitats de vigilància
i control de l’aplicació de la normativa.

L’ICSSL té les següents funcions:

1. Dirigir, coordinar i planificar les actuacions internes i externes, així com la
proposta d’actuacions anuals i plurianuals en l’àmbit de les seves competèn-
cies.

2. Coordinar l’elaboració d’estudis i d’informes en matèria de seguretat i salut
laboral.

3. Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en
matèria de seguretat i salut laboral.

4. Coordinar la proposta d’actuacions anuals o plurianuals a la Direcció
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball per promoure la
seguretat i salut laboral.

5. Organitzar la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en
matèria de seguretat i condicions de salut laboral a l’autoritat laboral i a
organismes públics, empreses i persones treballadores.

6. Proposar actuacions i participar a les comissions relacionades amb la
seguretat i salut laboral del Consell de Relacions Laborals, en representació
de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

7. Participar en consells, comissions i àmbits de participació relacionats amb
la seguretat i la salut laboral.

8. Organitzar, desenvolupar i promoure la formació, la investigació, la recerca i
les activitats de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.

9. Organitzar, desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la forma-
ció i la promoció de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.

10. Coordinar la cooperació i l’intercanvi d’informació i experiències amb
altres administracions públiques, entitats públiques i privades en matèria
de la millora de les condicions de treball i la seguretat i salut laboral.

11. Coordinar els sistemes d’informació relatius a la seguretat i la salut laboral
dins de l’àmbit de competències de la Direcció General de Relacions
Laborals i Qualitat en el Treball.

12. Coordinar l’acreditació de serveis de prevenció i l’autorització de persones
o entitats auditores, així com altres activitats relacionades amb la prevenció
de riscos laborals.

13. Coordinar les actuacions administratives per a l’acreditació dels serveis
de prevenció aliens i l’autorització de les entitats auditores del sistema de
prevenció de les empreses i d’altres relacionades amb la prevenció de riscos
laborals amb la resta de les comunitats autònomes.
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14. Coordinar els registres, els tràmits i les comunicacions derivats de la
normativa de prevenció de riscos laborals.

15. Realitzar les auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos
laborals implantats en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, d’acord
amb els termes que preveu el 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.

16. Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus
superiors jeràrquics.

3.7 Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions Les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris
sense ànim de lucre constituïdes mitjançant autorització del Ministeri d’Ocupa-
ció i Seguretat Social i inscripció en un Registre especial depenent del mateix que
tenen per finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social sota la direcció i
tutela d’aquest.

Un cop constituïdes, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social adquirei-
xen personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins. El
seu àmbit d’actuació s’estén a tot el territori de l’Estat.

Les principals característiques de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals són les següent:

• Són entitats sense ànim de lucre: si els ingressos d’una mútua són superiors
a les despeses com a conseqüència de la seva gestió, la diferència es torna a
la Seguretat Social. Aquest superàvit d’ingressos s’anomena excedents (no
beneficis com es coneixen en les empreses privades)

• L’associació de les empreses públiques o privades és voluntària. Una
empresa pot escollir lliurament a quina mútua vol associar-se o fins i tot
que aquestes contingències siguin cobertes per la mateixa Seguretat Social.

• Estan tutelades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i necessiten la
seva autorització per constituir-se. La seva administració econòmica depèn
dels pressupostos generals de l’Estat.

Els serveis que presten les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són
els següents:

• La gestió de les prestacions econòmiques i d’assistència sanitària compreses
en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties profes-
sionals, així com les activitats de prevenció de les mateixes contingències.
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• La gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de
contingències comunes.

• La gestió de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la
lactància natural.

• La gestió de la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra
malaltia greu.

• Les altres activitats de la Seguretat Social que els siguin atribuïdes legal-
ment.

Les mútues reben el seu finançament a través de:

• Les quotes d’accidents de treball i malalties professionals que recapta per a
elles la Tresoreria General de la Seguretat Social i que són a càrrec exclusiu
de les empreses.

• Un percentatge de la quota per contingències comunes, que reben com a
contraprestació per la gestió de la prestació econòmica de la incapacitat
temporal derivada de les contingències comunes que realitzen.

El paper de les mútues és fonamental en matèria de prevenció, ja que per la seva
pròpia estructura mantenen estretes relacions amb els empresaris, la qual cosa els
permet obtenir suport i assessorament per conèixer i complir les seves obligacions
de caràcter preventiu.

El Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, regula en concret les activitats preventi-
ves a realitzar per les mútues d’accidents de treball (AT) i malalties professionals
(MP). Amb caràcter general es preveu que les mútues elaborin els seus propis plans
d’activitats preventives segons els programes, activitats i prioritats que determinin
anualment.

Aquestes activitats de les mútues es poden agrupar en els següents apartats:

• Activitats d’assessorament a les empreses associades i a treballadors autò-
noms adherits.

• Actuacions per al control i/o, si escau, reducció d’accidents de treball i
malalties professionals.

• Activitats de recerca, desenvolupament i innovació per a la reducció de les
contingències professionals.

3.8 Serveis de prevenció

Els serveis de prevenció són unes entitats que tenen com a objectiu bàsic la
potenciació i promoció de la seguretat i salut dels treballadors. La seva funció

Es pot definir contingència
com a situació de risc.

Els autònoms poden
ampliar, voluntàriament, la
cobertura d’accident i
malaltia professional.
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principal gira entorn de l’assessorament i suport de l’empresa. Els serveis de
prevenció es poden crear a les empreses en funció de la seva mida i dels tipus i
distribució dels riscos que hi hagi.

“S’entendrà com a servei de prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris
per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir la protecció adequada de
la seguretat i salut dels treballadors, assessorant i assistint, per a això, l’empresari, els
treballadors i els seus representants i els òrgans de representació especialitzats.”

Article 31.2 de l’LPRL

3.9 Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives

L’article 12 de l’LPRL assenyala que els empresaris i treballadors, mitjançant
les organitzacions que els representen, tindran participació en la planificació,
organització i control de la gestió relacionada amb les condicions de treball i
protecció de la seguretat i salut dels treballadors.

“La participació d’empresaris i treballadors, a través de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives en la planificació, programació, organització i control de la
gestió relacionada amb la millora de les condicions de treball i la protecció de la seguretat i
salut dels treballadors a la seva feina, és principi bàsic de la política de prevenció de riscos
laborals, que han de desenvolupar les administracions públiques competents dintre del seu
nivell territorial.”

Article 12 LPRL

Algunes de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives són:

• L’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS), fundació autònoma
de caràcter tècnico-sindical promoguda per Comissions Obreres (CCOO)
amb l’objectiu general d’impulsar activitats de progrés social per a la millora
de les condicions de treball, la protecció del medi ambient i la promoció de
la salut dels traballadors i trabajadores a l’àmbit de l’Estat Espanyol.

• L’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals (OTPRL), és una eina
sindical per promoure, des de la Unió General de Treballadors (UGT) la
millora de les condicions de seguretat i salut a la feina a través d’accions
d’informació, assistència tècnica, informació, divulgació i promoció del
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
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4. Responsabilitats i responsables de l’acció preventiva

L’existència de diversos subjectes amb obligacions específiques dins de l’àmbit
preventiu genera una varietat de responsabilitats jurídiques en àmbits diferents
en què poden incórrer cadascun d’aquestes subjectes.

D’una banda, l’obligació genèrica de protecció per part de l’empresari pot
ocasionar, en cas d’incompliment, responsabilitats administratives, civils i penals.
D’una altra, l’incompliment de l’obligació de col·laboració del treballador amb
l’empresari en la prevenció li ocasionarà principalment responsabilitats en l’àmbit
laboral, a les quals també poden afegir-s’hi responsabilitats de tipus civil.

La responsabilitat en l’àmbit preventiu pot també fer-se extensiva a altres subjec-
tes obligats per la normativa preventiva: així, establirem les possibles responsa-
bilitats en què poden incórrer l’Administració pública, el treballador autònom, els
representats dels treballadors, el personal directiu o encarregats de l’empresa i
tècnics en prevenció de riscos laborals.

4.1 L’empresari com a principal responsable en matèria preventiva

L’especial rellevància de l’empresari com a principal obligat en l’àmbit de la
prevenció de riscos laborals, en tant que la normativa preventiva li atribueix
l’obligació genèrica de protecció, es trasllada també a l’àmbit de la responsabilitat,
i es configura com el principal responsable en matèria preventiva.

La pròpia llei reguladora bàsica (art. 42 LPRL) enumera les responsabilitats en
què pot incòrrer l’empresari que incompleix la normativa preventiva, i estableix
les que s’indiquen a continuació en els diferents àmbits:

• Responsabilitats administratives que es deriven del procediment sanciona-
dor.

• Responsabilitat penals.

• Responsabilitat civils pels danys i perjudicis que poden derivar-se de
l’incompliment de l’empresari.

• A aquestes s’afegeix, com una modalitat de responsabilitat administrativa:
Recàrrec de prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social.

Trobareu un glossari de
sigles a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Obligació bàsica de
protecció

En compliment del deure de
protecció, l’empresari ha de
garantir la seguretat i la salut
dels treballadors al seu servei en
tots els aspectes relacionats amb
el treball.
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L’incompliment per part dels empresaris de les seves obligacions
en matèria de prevenció de riscos laborals dona lloc a responsabilitats
administratives, com també, si escau, a responsabilitats penals i civils pels
danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest incompliment (art. 42.1 de
l’LPRL).

Cadascuna d’aquestes responsabilitats té la seva pròpia naturalesa jurídica i el seu
marc normatiu propi:

• En l’àmbit penal, el Codi penal.

• En l’àmbit civil, el Codi civil.

• En l’àmbit administratiu, la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social.

• En l’àmbit de la Seguretat Social, la Llei General de la Seguretat Social.

4.1.1 Responsabilitat administrativa

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) assigna, a les administracions
públiques competents en matèria laboral, entre altres funcions “la vigilància i
control del compliment pels subjectes compresos en el seu àmbit d’aplicació de
la normativa de prevenció de riscos laborals, i (...) sancionaran les infraccions a
aquesta normativa” Art. 7.1 LPRL.

Així, el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 de agost, aprova el text refòs de la
Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social (LISOS, en endavant), que
regula en un apartat especific les responsabilitats empresarials en matèria laboral
i de prevenció de riscos laborals, regulant les infraccions en matèria de prevenció
de riscos laborals (arts. 11,12, i 13 LISOS), i fixant les responsbilitats i sancions
aplicables als incompliments (art. 39,40,41 i 42 LISOS).

L’empresari incorrerà en una responsabilitat administrativa quan cometi alguna
conducta infractora que estigui contemplada com a infracció administrativa en
aquest text. La responsabilitat administrativa en matèria de prevenció de riscos pot
donar lloc a sancions de diferent tipus, majoritàriament econòmiques, imposades
per l’Autoritat laboral. Aquestes sancions poden anar acompanyades de prohibici-
ons de contractar amb l’administració pública i altres sancions accessòries.

El sistema de responsabilitat administrativa que dissenya la normativa
preventiva té l’empresari com a centre exclusiu d’imputació.

Els trets generals de la responsabilitat administrativa en matèria de prevenció de
riscos són els següents:

• La responsabilitat derivada de la comissió de les infraccions lleus, greus i
molt greus previstes en els articles 11 a 13 de la LISOS podrà donar lloc



Gestió de la prevenció 71 Marc jurídic de la prevenció

a les sancions previstes a l’article 40.2 de la mateixa Llei (multes de fins
a 819.780 euros, en el seu grau màxim).Els incompliments per part del
treballador del deure de seguretat, seran considerats, si són de caràcter molt
greu, com a desobediència o transgressió de la bona fe contractual; causes
que l’Estatut dels treballadors considera, en el seu art. 54, incompliments
greus que poden ser sancionats amb l’acomiadament disciplinar.

• Els subjectes que poden incórrer en aquests tipus d’infracció són les
persones físiques o jurídiques que cometin una infracció tipificada com a
tal per la norma. Podem incloure, a més de l’empresari titular del centre de
treball, el treballador autònom, i promotors o propietaris de l’obra (article
2.8. LISOS).

Terminis de prescripció de les infraccions

La LISOS estableix els terminis de prescripció de les infraccions administratives
comeses pels empresaris en funció de la seva gravetat; així diferenciem:

• les infraccions lleus prescriuen al cap d’1 any de la comissió,

• les greus tenen un termini de prescripció de 3 anys i

• les molt greus de 5 anys.

D’altra banda, els terminis de prescripció poden interrompre’s per diferents
circumstàncies. La Inspecció de Treball, per exemple, pot demanar la interrupció.

Graus de les infraccions i tipus de sancions

La LISOS classifica les infraccions com a lleus, greus o molt greus (articles 11,
12 i 13 respectivament), i en funció de la seva gravetat i en determina la sanció a
aplicar.

Les infraccions lleus poden ser de dos tipus: les que fan referència a l’incom-
pliment d’obligacions de seguretat i higiene, que no poden afectar directament la
salut i integritat física dels treballadors, i aquelles que suposen l’incompliment de
deures de comunicació o documentació de l’empresari de tipus lleu; així trobem:

• Falta de neteja del centre de treball de la qual no es derivi cap risc per a l
aintegritat física o salut dels treballadors (art. 11.1 LISOS).

• Falta de notificació a l’autoritat laboral dels accidents de treball ocorreguts
o de les malalties professionals declarades, quan sigui qualificades com a
lleus (art. 11.2 LISOS).

• No comunicar a l’autoritat laboral competent l’obertura de l’empresa quan
aquesta no realitzi una activitat qualificada com a perillosa (art. 11.3
LISOS).
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Llegiu els articles 11, 12 i
13 de la LISOS, llei que

trobareu a la secció
“Adreçes d’interès” del
web d’aquest crèdit.

• Qualsevol incompliment de la normativa que no estigui qualificada com a
greu o molt greu (art 11.4 LISOS).

Les infraccions greus són molt més nombroses i poden dividir-se en dos grups:
els incompliments que afecten obligacions bàsiques en matèria de seguretat i
salut laboral (obligació d’integrar la prevenció de riscos laborals, no efectuar
avaluacions de riscos o controls periòdics de les condicions de treball...) i els
incompliments d’obligacions formals i documentals de caràcter greu (no notificar
accidents o malalties professionals greus, molt greus o mortals, no arxivar dades
relatives a les avaluacions de riscos...). Entre les infraccions greus (article 12 de
la LISOS) podem destacar:

• No portar a terme les avaluacions de riscos, les seves actualitzacions i
revisions dins dels termes marcats per la normativa.

• Incomplir l’obligació d’integrar la prevenció de riscos laborals mitjançant
l’aplicació d’un pla de prevenció.

• No realitzar els reconeixements mèdics procedents segons la normativa
sobre prevenció de riscos laborals.

• Incomplir l’obligació de formar i informar els treballadors.

• Falta de notificació a l’autoritat laboral dels accidents de treball i malalties
professionals de tipus greu.

Les infraccions molt greus es poden classificar en tres grups: aquelles que
suposen incompliments de la normativa amb algun factor agreujant; les d’incom-
pliments que afecten deures empresarials especialment rellevants i les d’incom-
pliments comesos pels serveis de prevenció i les entitats auditores. Entre les
infraccions molt greus (article 13 de la LISOS) podem destacar:

• Incomplir el deure de confidencialitat en tot allò relacionat amb la vigilància
de la salut.

• No complir les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat
i salut dels treballadors menors d’edat.

• No observar les normes específiques en matèria de protecció de l’embaràs
i la lactància.

• No permetre que els treballadors paralitzin la seva activitat en els casos de
risc greu i imminent.

• No paralitzar o suspendre de forma immediata els treballs perillosos a
requeriment d’Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• Superar els límits d’exposició als agents nocius que originin riscos de danys
per a la salut dels treballadors quan es tracti de riscos greus i imminents.
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Les sancions existents per les infraccions administratives poden imposarse en
diferents graus (mínim, mitjà i màxim) tenint en compte els criteris de graduació
de les sancions, establerts a l’article 39 de la LISOS i següents. Aquests criteris
són els que s’indiquen:

• Perillositat de les activitats desenvolupades a l’empresa o centre de treball.

• Permanència o temporalitat dels riscos inherents a les activitats anteriors.

• Gravetat dels danys produïts o potencials per l’absència o mancances de les
mesures preventives necessàries.

• Nombre de treballadors afectats.

• Mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l’empresari.

• Incompliments d’advertències o requeriments previs de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.

• No seguiment de les propostes fetes pels serveis de prevenció, els delegats
de prevenció o el comitè de seguretat i salut per a la correcció de les
deficiències legals existents.

• Conducta general seguida per l’empresari referent al compliment estricte de
les normes en matèria de prevenció de riscos laborals.

En matèria de prevenció de riscos laborals hi ha diversos tipus de sancions. Les
sancions en forma econòmica (art. 40.2 LISOS), inclouen multes que poden
arribar a 601.012,10 euros, tal com s’indica a la taula 4.1.

Taula 4.1. Multes previstes segons la infracció

Infraccions Grau mínim Grau mitjà Grau màxim

Lleus 40 - 405 euros 406 - 815 euros 816 - 2.045 euros

Greus 2.046 - 8.195 euros 8.196 - 20.490 euros 20.491 - 40.985 euros

Molt greus 40.986 - 163.955 euros 163.956 - 409.890 euros 409.891 - 819.780 euros

Altres sancions accessòries

Dins de l’àmbit administratiu a la imposició d’una sanció pecuniària pot afegir-se
la imposició d’altres sancions accessòries, per part de l’autoritat laboral:

• El recàrrec de prestacions a la Seguretat Social previst a l’article 123
de la Llei general de la Seguretat Social és una mesura de valoració de la
responsabilitat de l’empresari. Segons aquest text legal, si un empresari
incompleix greument la normativa de seguretat i, com a conseqüència
d’aquest incompliment, es produeix un accident de treball o una malaltia
professional, les prestacions que rebi el treballador lesionat es podran
incrementar entre un 30 i un 50% i aquest recàrrec el pagarà l’empresari
i no podrà ser objecte de cap tipus d’assegurança. Aquesta responsabilitat
empresarial és compatible amb totes les altres.
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Delegat de prevenció

Recordeu que el delegat de
prevenció és un representant dels

treballadors especialitzat en
matèria de prevenció. És

designat pels i entre els
representants de personal.

• La Inspecció de Treball pot ordenar la paralització de l’activitat empresa-
rial si observa un risc greu per a la salut dels treballadors.

• El Govern de l’Estat o els òrgans de govern de les comunitats autònomes
poden imposar també la suspensió o el tancament del centre de treball
en situacions d’especial gravetat en matèria de seguretat i salut a la feina
(article 53, LPRL). Això sense perjudici del pagament als treballadors dels
salaris i indemnitzacions que els corresponguin.

• Pagament directe per part de l’empresari als treballadors lesionats en un
accident de treball.

• D’altra banda, l’article 54 de la Llei de prevenció de riscos professionals
estableix, també com a sanció, la limitació de la facultat de contractar
amb l’Administració per la comissió de delictes o per infraccions admi-
nistratives molt greus en matèria de seguretat i salut en el treball, segons
el que estableix la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques.

Les actuacions d’Inspecció de treball

La normativa estableix diverses possibles actuacions de l’inspector de treball i
seguretat social en aquest àmbit. Així, tindrà potestat per :

• Requerir l’empresari per a que subsanir la deficiència observada en matèria
preventiva.

• Paralitzar l’activitat laboral

• Sancionar l’empresari infractor.

L’article 43 de l’LPRL estableix que quan Inspecció de Treball constati l’existèn-
cia d’una infracció de la normativa sobre prevenció de riscos professionals, ha
de formular un requeriment a l’empresari perquè arregli la deficiència observada
(fase d’esmena). Si aquesta deficiència genera una situació de risc greu i imminent,
es procedirà a ordenar la paralització dels treballs. Tot això s’estableix sense
perjudici que, a més a més, l’inspector de treball i seguretat social pugui proposar
sancions mitjançant una acta d’infracció.

La Llei de prevenció de riscos laborals estableix que els requeriments hauran de
complir necessàriament els següents requisits formals:

• Es comunicaran per escrit a l’empresari indicant de forma clara les deficièn-
cies observades i el termini que se li dóna perquè pugui arreglar-les (període
d’esmena). La comunicació a l’empresari podrà formalitzar-se mitjançant
diligència en el Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

• El requeriment s’haurà de comunicar als delegats de prevenció.
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En el cas que l’empresari incompleixi el requeriment formulat i continuïn persis-
tint els fets constitutius de la infracció, no és procedent sancionar el requeriment
en si mateix, sinó que s’haurà de seguir el següent procediment: l’inspector de
Treball i Seguretat, en el cas que no ho hagués fet inicialment, aixecarà acta per la
dita infracció. En aquest cas, l’incompliment previ del requeriment es considerarà
una circumstància agreujant en el moment de graduar la sanció proposada (article
39.3 LISOS).

“En les sancions per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals, a efectes de la
seva graduació, es tindran en compte els següents criteris:

f) L’incompliment de les advertències o requeriments previs a què es refereix l’article 43 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.”

Article 39.3 LISOS

La norma preventiva bàsica estableix, en el seu art. 44, la possiblitat, per part de
l’inspector de treball, de paralitzar immediatament l’activitat del treball, quan
apreciï un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta
decisió l’haurà de comunitar a l’empresa responsable, als treballadors afectats, al
Comitè de Seguretat i Salut i delegats de prevencio o representants de personal si
aquests no existeixen.

Alhora, aquesta decisió serà recorrible per part de l’empresa davant de l’autoritat
laboral. Quan es subsanin les deficiències que han motivat la paralització
l’autoritat laboral o el propi empresari (comunicant-ho a la Inspecció de treball
i seguretat social) podran aixecar aquesta suspensió. El treballador tindrà dret a
percebre el pagament del salari o indemnitzacions que li corresponguin durant
aquest període de paralització de l’activitat.

Finalment, una darrera facultat de l’inspector, compatible amb les dues anteriors,
consistirà en sancionar l’empresari per l’incompliment. En aquest sentit, No
existeix un procediment sancionador específic en matèria de Seguretat i salut
laboral, sinó que s’haurà de seguir l’ordinari per a totes les infraccions i sancions
laborals que regula la LISOS en el capítol VIII. L’art. 52 d’aquest text legal
estableix els principals passos del procediment sancionador:

1. Pot iniciar-se el procediment sancionador d’ofici per part de la Inspecció de
treball i seguretat social, o per existència d’una denúncia.

2. Si l’inspector actuant entén que concòrre en l’actuació de l’empresa una
conducta sancionable, imposarà una sanció i en deixarà constància en l’acta
que notificarà a l’empresa sancionada.

3. Aquesta empresa dispondrà d’un termini de 15 dies per formular les
alegacions que cregui convenient en defensa del seu dret.

4. Poden practicar-se les diligències que es creguin necessàries per esclarir la
responsabilitat.

5. L’organ competent, Inspecció de treball, dictarà la resolució corresponent.
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Delicte de risc

El fet que un treballador es trobi
exposat a un perill greu per a la

seva vida, salut o integritat física
quan l’empresari no hagi facilitat
els mitjans de protecció als quals

està legalment obligat, encara
que no s’hagi produït lesió de

cap tipus, pot ser constitutiu de
responsabilitat penal (art. 316 i

317 Codi penal).

Norma penal en blanc

La norma que regula el delicte
contra la seguretat i salut en el
treball és “en blanc” perquè no

estableix directament quina és la
conducta castigada per la norma

penal, sinó que delega la
determinació o el seu resultat a

una altra norma jurídica, a la
qual es remet de forma expressa

o tàcita (normativa preventiva,
en aquest cas).

4.1.2 Responsabilitats i sancions penals

La norma penal indica que incorre en responsabilitat penal l’ocupador que comet
un delicte o delicte lleu tipificat en el Codi penal. Aquesta responsabilitat suposarà
la imposició d’una condemna en l’àmbit penal, que pot arribar fins i tot a ser
privativa de llibertat. A més, la sentència condemnatòria pot establir l’obligació
de compensar els danys causats a través d’una indemnització per danys i perjudicis.

El Codi penal considera que la vida i la salut dels treballadors són un bé jurídic
digne de protecció i que totes les persones que les posin en greu perill, ja sigui
de forma intencionada o per imprudència, són responsables penalment. En aquest
sentit, el Llibre II, títol XV del Codi penal (CP) de 1995 regula els “delictes contra
els drets dels treballadors”, en què incorpora en els articles 316 a 318 una nova
versió de delicte de risc.

Delicte contra els drets dels treballador en l’àmbit preventiu

Els qui amb infracció de les normes de prevenció de riscos laborals i estant-hi legalment
obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva activitat
amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin en perill greu la
seva vida, salut o integritat física, han de ser castigats amb les penes de presó de sis
mesos a tres anys i multa de sis a dotze mesos (art. 316).

Quan el delicte a què fa referència l’article anterior es cometi per imprudència greu, s’ha de
castigar amb la pena inferior en grau (art. 317).

El bé jurídic que protegeix el delicte tipificat en els articles 316 a 318 del
Codi penal és la seguretat –en el treball– de la vida, la salut i la integritat
física dels treballadors.

Els elements que configuren el delicte contra la seguretat i salut en el treball,
i per tant, que és necessari que es concorrin en uns fets perquè aquests siguin
considerats delictius són:

• Incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, no aplicant
les mesures preventives necessàries. Aquest incompliment pot fer referència
tant a l’LPRL, com a qualsevol altre text normatiu que la desenvolupi
i contingui normes relatives a l’aplicació de la normativa preventiva en
l’àmbit laboral.

• Creació d’una situació de perill greu i concret, per a la vida, salut o integritat
física dels treballadors.

• Relació entre la conducta de l’empresari infractora o omissiva, i la creació
de la situació de perill.

Perquè el fet pugui considerar-se delictiu, és necessari que l’obligat –empresari–
l’hagi realitzat amb la intenció de posar als seus treballadors en una situació de
perill greu (dol) o que la seva actuació constitueixi una imprudència greu. La
imprudència suposa generalment l’origen de la responsabilitat penal en matèria
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de prevenció de riscos i és determinada per una conducta negligent (caracteritzada
per manca de prudència).

Aquest seria el cas de la infracció del deure de tenir cura, la creació d’un
risc previsible i evitable o la conducta descuidada generadora d’un dany. La
qualificació de la imprudència com a greu o lleu rau, en cada cas, en la valoració
que realitzi el jutge en cada situació. Aquesta situació ve regulada per l’article 317
del Codi penal, que assenyala que quan el delicte es faci amb imprudència greu
serà castigat amb la pena inferior en grau.

Pel que fa a la pena que suposa la comissió d’aquest delicte, es diferencia el
grau de culpabilitat de l’empresari en la comissió del fet; diferenciant si hi ha
hagut intencionalitat expressa en la comissió dels fets delictius (dol), o simplement
s’han produït per una imprudència greu de qui estava obligat al compliment de la
normativa preventiva. La pena màxima en en el primer cas podrà anar de 6 mesos
a 3 anys de privació de llibertat, que es reduïria quan el delicte s’ha comès amb
imprudència greu per una pena no privativa de llibertat.

La jurisprudència considera que és possible l’aplicació d’aquest tipus penal encara
que hagi existit una conducta imprudent del treballador; en aquest sentit s’ha
consolidat el principi de protecció del treballador enfront de les seves pròpies
imprudències professionals.

A més a més del delicte de perill específic descrit, poden ser aplicables en aquesta
matèria en atenció al seu caràcter genèric, els següents tipus penals que apareixen
al Codi penal, per penalitzar els danys físics que puguin patir totes les persones en
general i que, també podrien ser aplicables als que poguessin patir els treballadors
en la seva salut o integritat física com a conseqüència del seu treball:

• Delicte d’homicidi per imprudència greu (article 142 del CP).

• Delicte de lesions per imprudència greu (article 152 del CP).

La responsabilitat penal dels administradors o encarregats del servei

L’art. 318 CP estableix que, les penes anteriors es poden imposar als administradors
de les persones jurídiques i resonsables del servei que, “coneixent (els fets) i poden t-ho
remeiar, no hagin adoptat mesures per fer-ho”. Així, aquests directius i responsables del
servei, podran incórrer, a més de la resta de responsabilitat que puguin fer-ho la resta de
treballadors, en responsabilitats en l’àmbit penal.

4.1.3 Responsabilitat civil

El tret essencial del concepte de responsabilitat civil rau en les indemnitzacions
per a la reparació de les conseqüències patides pel dany laboral per una actuació
imprudent o negligent. La responsabilitat civil establerta és més amplia que la
responsabilitat penal per imprudència o negligència. Això significa que hi ha casos
en què la conducta de l’empresari no mereix censura penal però, en canvi, sí que
és suficient per imposar l’obligació d’indemnitzar.

Incompliment del deure de
vigilància

La conducta de l’empresari
consistent en no exigir als
treballadors la utilització dels
equips de protecció individual
que els ha facilitat, o inutilitzar
altres mesures de seguretat
col·lectives, tot i constituir una
imprudència del treballador, no
exoneren l’empresari de
responsabilitat penal.
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Culpa extracontractual o
aquiliana

Conducta o actuació negligent de
la persona que provoca un dany.

Suposa l’omissió del deure
general de diligència que té tot el

món i que, a diferència de la
culpa contractual, no procedeix

d’un contracte, sinó que es
fonamenta en el principi general

de no causar danys als altres.

Hi ha tres tipus de responsabilitat civil: derivada de culpa contractual, extracon-
tractual i derivada d’una sentència penal.

En les casos de responsabilitat civil derivada de culpa contractual (article
1101 del Codi civil), es produeix una reclamació de danys i perjudicis a persones
amb les quals existeix un vincle contractual, per incompliment d’alguna de les
obligacions derivades del contracte.

S’ha de tenir en compte aquí que una de les obligacions de l’empresari és
proporcionar al treballador una adequada protecció dels riscos laborals i, a més
a més, la jurisprudència tendeix a establir que la culpa de l’empresari coexisteix
normalment amb la dels subordinats o col·laboradors (per no controlar-los de
forma adequada). Per aquest motiu la majoria de demandes per indemnitzacions
són per aquesta causa.

“Queden subjectes a la indemnització dels danys i perjudicis causats aquells que en el
compliment de les seves obligacions incorrin en dol, negligència o morositat (...)”

Article 1101 Codi civil

En els casos de responsabilitat civil extracontractual (articles 1902 i 1903 del
Codi civil), es produeix una reclamació per danys provocats per persones amb les
quals no existeix vincle contractual o, encara que existeixi aquest vincle, produïts
sense incompliment de cap obligació generada per contracte.

Aquesta responsabilitat té el seu origen en el deure de no generar cap tipus de dany
(no en el fet d’incomplir una obligació). Per aquesta via, per exemple, podria un
treballador exigir una indemnització a un company de feina. Fins i tot, el mateix
Codi civil estableix que l’empresari és responsable dels actes dels treballadors
encara que no existeixi responsabilitat penal ni fins i tot administrativa (això es
denomina culpa extracontractual).

“El qui per acció o omissió causi dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat
a reparar el dany causat.”

Article 1902 Codi civil

“L’obligació que imposa l’article anterior és exigible no només per les accions o omissions
pròpies, si no pels d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre...ho són igualment els
amos o directors d’un establiment o empresa respecte als perjudicis causats pels seus
dependents en l’exercici de les seves funcions.”

Article 1903 Codi civil

Finsalment, en els casos de responsabilitat civil derivada d’una sentència penal,
segons la legislació espanyola, les persones que són responsables criminalment,
també ho són civilment.

En aquest sentit, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha establert, en reiterada
jurisprudència que es presumeix culposa (imprudent), tota acció generadora
d’un dany indemnitzable sense que sigui bastant per desvirtuar-la el fet d’haver
complert els reglaments escaients, ja que això no altera la responsabilitat de
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les persones que els compleixin quan les mesures de seguretat i garanties han
esdevinguts insuficients per evitar els resultats lesius.

4.1.4 Compatibilitat entre les diferents responsabilitats

La possible exigència de responsabilitats des de diferents ordres jurisdiccionals,
per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, es planteja amb
especial intensitat entre els àmbits administratiu i penal.

Els criteris aplicables per als casos de concurrència de responsabilitats adminis-
tratives i penals està regulat per l’article 3 de la LISOS. Aquest article assenyala
que:

• Poden ser sancionats els fets que no hagin estat sancionats penalment o
administrativament, en els casos en què existeixi identitat de subjecte, de
fets i de fonament. Segons això, no pot donar-se duplicitat de sancions
administratives i penals per a un mateix cas.

• En els supòsits en què les infraccions poguessin ser constitutives de delicte
o falta, l’Administració passarà l’expedient a l’òrgan judicial competent
o al Ministeri Fiscal i no continuarà el procediment sancionador mentre
l’autoritat judicial dicti sentència o resolució que posi fi al procediment.

• Si no s’hagués estimat l’existència de delicte o falta, l’administració conti-
nuarà l’expedient sancionador d’acord amb els fets que els tribunals hagin
considerat provats.

L’article 3 de la LISOS estableix la impossibilitat que uns mateixos fets siguin
establerts per dues ordres punitives diferents (administrativa i penal), ja que
en aquest cas l’Administració ha de paralitzar l’expedient administratiu i passar
l’expedient a l’òrgan judicial competent o al Ministeri Fiscal.

Si es dicta sentència en ferm, i quan no s’hi hagi estimat l’existència de delicte,
l’Administració continuarà l’expedient sancionador d’acord amb els fets que els
tribunals hagin considerat provats. La condemna per delicte en sentència ferma
exclou la imposició de la sanció administrativa pels mateixos fets que hagin estat
considerats provats, sempre que existeixi, a més a més, identitat de subjecte i de
fonament (principi de non bis in idem).

Pel que fa a la concurrència de responsabilitats civil i administrativa, la
responsabilitat civil és compatible amb les responsabilitats exigibles en via
administrativa o en via penal; tal com indica l’article 42.3 LPRL.

“Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran
compatibles amb les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i de recàrrec de
prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que puguin ser fixades per
l’òrgan competent, de conformitat amb la normativa reguladora d’aquest sistema.”

Article 42.3 LPRL

L’article 3 de la LISOS es
desenvolupa a l’article 5 del
RD 928/1998 de 14 de maig.

Una sentència en ferm no
és susceptible de posterior
recurs.

Principi de ’non bis in idem’

Segons el principi de non bis in
idem, una persona no pot ser
sancionada dues vegades (per via
administrativa i per via penal)
pel mateix fet.
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La prescripció de les faltes
laborals

El període de prescripció de les
faltes laborals, s’estableix en 10

dies per a les faltes lleus, 20 dies
les greus, i 60 dies les molt

greus,a partir de la data en què
l’empresa n’hagi tingut

coneixement, i en tot cas als 6
mesos d’haver-se comès. Passat
aquest període l’empresari ja no

podrà sancionar el treballador
per aquest incompliment. :::

4.2 Incompliment del deure de seguretat (per part del treballador)

El contracte de treball genera obligacions recíproques entre les dues parts
contratants, empresari i treballador. D’una banda el treballador té reconeguts els
drets laborals bàsics, recollit en l’art. 4 de l’ET, i per un altra, els deure laborals,
que estan inclosos en l’art. 5 del mateix text legal.

Deures laborals dels treballadors

Els treballadors tenen com a deures bàsics:

• a) Complir les obligacions concretes del seu lloc de treball, de conformitat amb les regles de
la bona fe i diligència.

• b) Observar les mesures de prevenció de riscos laborals que s’adoptin.

• c) Complir les ordres i instruccions de l’empresari en l’exercici regular de la seva facultat
directiva.

• d) No concórrer amb l’activitat de l’empresa, en els termes que fixa aquesta Llei.

• e) Contribuir a la millora de la productivitat.

• f) Tots els que derivin, si s’escau, dels contractes de treball respecti.

Excepcionalment, en casos molt concrets, el treballador pot -legítimament- incomplir una
ordre de l’empresari; paralitzar l’activitat davant d’un risc greu i imminent, seria un d’aquests
casos.

L’empresari en la relació laboral ostenta el que s’anomena poder sancionador,
que és la facultat de sancionar el treballador quan hi hagi un incompliment
laboral per part d’aquest (tal com indica l’article 29.3 LPRL). La sanció que
l’empresari podrà imposar podrà ser de caràcter lleu, greu o molt greu, en funció
de la gravetat de l’incompliment i de com estigui establert en les disposicions
legals i el conveni col.lectiu aplicable.

“L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de
riscos (...) té la consideració d’incompliment laboral a l’efecte previst a l’article 58.1 de
l’Estatut dels treballadors (...)”.

Article 29.3 LPRL

La sanció que pot imposar l’empresari per incompliment del treballador pot ser l’a-
monestació verbal o escrita o el trasllat forcós, arribant fins i tot a l’acomiadament
disciplinari en aquells casos més greus.

Els incompliments per part del treballador del deure de seguretat, seran
considerats, si són de caràcter molt greu, com a desobediència o transgressió
de la bona fe contractual; causes que l’Estatut dels treballadors considera,
en el seu art. 54, incompliments greus que poden ser sancionats amb
l’acomiadament disciplinar.
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La prescripció de les faltes dels treballadors varia en funció de la seva gravetat.

La responsabilitat del personal directiu i encarregats

A més del supòsit específic de responsabilitat penal de l’art. 318Cp en què poden
incorrer administradors i encarregats, aquestes figures poden incorrer en la resta de
responsabilitats en què poden fer-ho la resta de treballadors “ordinaris” (disciplinària laboral,
civil). L’element diferencial serà que, a l’assumir un major volum de responsabilitats en
matèria preventiva, existirà un risc superior.

4.2.1 Incompliments d’altres subjectes, com l’administració o el
tècnic

Què ocorre quan l’incompliment és per causa de l’administració pública? Donat
que qui exerceix la potestad sancionadora administrativa és l’administració, no té
massa sentit que aquesta pugui sancionar-se a ella mateixa o pugui imposar multes
a una altra administració que defensa també l’interès general.

És per això que l’art. 45.1 LPRL i 42.4 LISOS estableixen que la correcció de les
infraccions preventives de les que en sigui responsable una administració pública
quedaran subjectes a un procediment especial, que no suposarà la imposició
de sancions economiques per a l’administració, sinó la depueració interna de
responsabilitats i la sanció, en tot cas, de les persones físiques responsables
d’aquests incompliments.

Procediment especial de mesures correctores a les administracions públiques

El Reial decret 707/2002, de 19 de juliol, aprova el Reglament sobre el procediment
administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i per
a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de
riscos laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. Aquest text s’aplica a
l’Administració General de l’Estat i, subdidiàriament, a aquelles administracions que no
tinguin un text normatiu propi.

Aquest procedimint s’inicia a petició de l’òrgan competent de la inspecció de
treball que efectua un requeriment sobre les mesures a adoptar i el termini
d’execució, donant trasllat a la unitat administrativa inspeccionada, que haurà de
complir aquest requeriment en el termini establert.

Quan l’incompliment és per causa del tècnic en prevenció de riscos laborals,
les responsabilitats a què estarà subjecte aquest poden ser de diferent tipologia, i
vindran determinades pel vincle que tinguin amb l’empresa a la qual assessoren.
Així, aquests tècnics estaran sotmesos a responsabilitats penals en les mateixes
condicions que els empresaris, principalment pel delicte contra la seguretat dels
treballadors (art. 316 a 318 CP).

Altres responsabilitats penals del tècnic de prevenció

Els tècnics de prevenció se’ls pot imputar per la comissió d’altres tipus penals:

• Delicte de l’article 138 CP, que castiga l’homicidi dolós.

• Delicte de l’article 142 CP, que castiga el qui per imprudència greu causa la mort a algú.
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• Delicte de l’article 147 CP, que castiga aquell que causi una lesió a un altre.

Així mateix podran ser responsables civilment pels danys i perjudicis que hagin
causat. Tot i que habitualment, quan el tècnic treballi per una empresa subjecta
a una relació laboral, serà aquesta la que haurà de fer front a aquest tipus de
responsabilitat.

Per últim, els tècnics que siguin treballadors, estaran sotmesos a la responsabilitat
disciplinària laboral, i podran ser sancionats -i fins i tot acomiadats- en cas
d’incompliment de les ordres i instruccions de l’empresari.
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