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TEMA 1. INTRODUCCIÓ. 
 
a) La seguretat i higiene en el treball com a problema de la societat industrial.  
Els factors de la inseguretat i insalubritat laboral i els seus remeis.  Les nocions 
de "prevenció" i "risc. 
 
b) Delimitació conceptual de les nocions de "seguretat" í "higiene" en el treball.  
La seva especificitat respecte de la noció de "condicions de treball". 
 

c) Les normes de seguretat i higiene en el treball a la història. 
 

d) La seguretat i higiene a la Constitució. 
 

e) Descripció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de les restants normes 
de seguretat i higiene en el treball en vigor.  El seu contingut. 

 
TEMA II.  La seguretat i higiene en el treball a l'Ordenament Jurídic de la 
Unió Europea. 
 

a) Introducció. 
 

b) La presència de la Seguretat i Higiene en el Tractat de Roma (arts. 117 y 118 
TCEE). 

 
c) La política social de la U.E. en matèria de seguretat i higiene en el treball.  
Etapes fonamentals. 
 

Primera fase: La concepció tècnico-sanitària (fins 1969). 
 
Segona fase: Concepció higienista i industrial. 

a) El primer pla d'Acció Social de la U.E. de 1974.  
b) El primer pla específic de Seguretat i Higiene (1978) La   

       Directiva marc 80/1107/CEE (agents químics, físics ibiològics). 
c) El segon pla específic de Seguretat i Higiene (1984) 

 
Tercera fase: L'impacte de l'Acta única europea (1986). 

a) El tercer pla específic de Seguretat i Higiene de 1987. 



d) La Directiva Marco 89/391/CEE (Millora de seguretat i   
  salut en el treball dels treballadors) : Objectius i aspecte    
 fonamental, característiques, contingut.  

e) Evolució posterior: Directives de Desenvolupament de la   
 Directiva Marc.  El Tractat de Maastricht. 
 
TEMA III.  Els drets i obligacions en matèria de seguretat i higiene. 
 
a) Les obligacions de l'empresari.  La seva naturalesa com a deure contractual i 
com a deure públic. 
Caràcters generals del deure empresarial de protecció. Els deures 
empresarials. 
L'obligació d'avaluació de riscos 
L'obligació de proporcionar equips i mitjans de protecció adequats. 
L'obligació de consulta, informació i participació 
L'obligació de formació. 
Els plans d emergència. 
Les obligacions en supòsits de riscos greus i inminents. 
L'obligació de vigilància de la salut del treballador. 
Les obligacions de documentació i coordinació. 
Les obligacions de protecció de treballadors especialment sensibles i de 
constitució de sistemes de protecció. 
 

b) Les obligacions de fabricants, importador i suministradors. 
 

c) Les obligacions dels treballadors. 
 
TEMA IV.  L'APLICACIÓ DE LES NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE I  LA 
GESTIÓ DE LA POLÍTICA DE SEGURETAT I HIGIENE: LA PARTICIPACIÓ I 
CONTROL DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
HIGIENE EN EL TREBALL, LA FUNCIÓ DELS SERVEIS MÈDICS I LA 
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

a) Els sistemes de protecció a les empreses: 
⋅ Per part dels treballadors. 
⋅ Per part dels serveis de protecció 
⋅ Per part dels empresaris. 

 
b) La consulta i la participació dels treballadors: 
⋅ El dret de participació dels treballadors. 
⋅ Els mecanismes de participació especialitzada. . Els delegats de prevenció. 



⋅     El comitè de seguretat i salut. 
 
c)   La intervenció de l'Administració: La política en matèria de prevenció de 
riscos per a protegir la seguretat i salut en el treball.  La participació de les 
associacions empresarial i sindicals. 
 
d) Les administracions públiques en relació a la gestió de la política de 
prevenció de riscos: 
 
L 'actuació de les Administracions Públiques en general. 
L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 
La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. 
La Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
Les Administracions competents en matèria sanitària. 
 
TEMA V. RESPONSABILITATS I SANCIONS D'ORDRE LABORAL I 
ADMINISTRATIU. 
 
a) Responsabilitats d'ordre laboral dels treballadors per  incumpliment de les 
normes de seguretat i higiene en el treball. 
 
b) Responsabilitats d'ordre administratiu dels empresaris per incumpliment de 
les normes de seguretat i higiene: Examen dels preceptes de la LPRL en 
relació a aquestes concretes infraccions: Tipus d'infracció, subjectes 
responsables, sancions i gradació de les mateixes. 
 
c) El recàrrec de prestacions en cas de producció d'accidents de treball o 
malalties professionals. 
 
d) Notes sobre el procediment administratiu sancionador.  Les actes de la 
Inspecció de Treball. 
 
 
TEMA VI.  RESPONSABILITATS I SANCIONS D ORDRE PENAL I CIVIL. 
 
a) Responsabilitat penal en accidents de treball: delicte de lesions i delicte 
contra la seguretat i salut laboral. 
 
b) La responsabilitat civil contractual derivada de la manca de mesures de 
seguretat i higiene. 
 



c) La compatibilitat de les diferents responsabilitats. 
 
TEMA VII.  ALGUNES NORMES TÈCNIQUES DE SEGURETAT I HIGIENE 
EN EL TREBALL: NORMATIVA TÈCNICA GENERAL I NORMATIVA 
SECTORIAL. 
 
a) Regulació dels aspectes jurídico-tècnics de la seguretat i higiene en el treball 
a les empreses: Condicions generals dels centres de treball, edificis i locals, 
medi ambient de treball, instal.lacions sanitàries d'urgència, serveis permanents 
i de higiene, incendis.  Treball amb riscos especials. 
 
b) La regulació específica de seguretat i higiene en concretes branques 
d'activitat.  El marc normatiu. 
 
c) En particular, la normativa especial de seguretat i higiene en els sectors de la 
construcció, miner i marítim. 
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