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I. TEMARI 
 
Tema 1. Introducció. 
 
1.1. Finalitat i sentit del Dret de la Seguretat i Salut en el treball.  
1.2. El sistema de fonts del Dret de la Seguretat i Salut en el treball: visió general. 
1.3. L'àmbit d'aplicació de la normativa preventiva: inclusions i exclusions 
1.4. El paper de les Administracions Públiques en la gestió de la política de prevenció 
.  
Tema 2. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (I). 
 
2.1. El dret dels treballadors a una protecció eficaç. 
2.2. El deure empresarial de protecció: lògica i característiques generals. 
2.3. L'esquema bàsic de l'actuació empresarial en matèria preventiva: avaluació, 
planificació, execució i control. 
 
Tema 3. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (II). 
 
3.1. L'obligació de proporcionar equips de treball adequats i mitjans de protecció 
individuals. 
3.2. Les obligacions davant situacions d'emergència i en supòsits de risc greu i 
imminent. 
3.3 Les obligacions d'informació i formació dels treballadors. 
3.4. L'obligació de documentació i notificació. 
3.5. L'obligació de coordinació de l'activitat preventiva. 
 
Tema 4. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (III). 
 
4.1. L'obligació de vigilància de la salut dels treballadors. 
4.2. Els supòsits especials de protecció en matèria de seguretat i salut en el treball.  

4.2.1. La protecció dels treballadors especialment sensibles. 
4.2.2. La protecció de la maternitat. 
4.2.3. La protecció dels menors. 
4.2.4. La protecció en els supòsits de contractació temporal i treballadors al 
servei d'empreses de treball temporal. 

4.3. Les obligacions del treballador. 
 
 
Tema 5. Els sistemes de prevenció a l'empresa. 
 
5.1. Tipologia. 
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5.2. El paper de l'empresari. 
5.3. El paper dels treballadors encarregats de les funcions preventives. 
5.4. Els serveis de prevenció: tipus, elecció i característiques. 
5.5. El control del sistema de prevenció: l'auditoria. 
 
Tema 6. La consulta, la participació i la negociació col·lectiva en l’àmbit de la 
prevenció. 
  
6.1. Els drets de consulta i participació del treballadors. 
6.2. Els mecanismes de participació especialitzada. 

6.2.1. Els delegats de prevenció. 
6.2.2. El comitè de seguretat i salut. 
6.2.3. Altres fórmules de participació especialitzada. 

 
Tema 7. La responsabilitat en matèria preventiva.  
 
7.1. La responsabilitat administrativa 
7.2. La responsabilitat penal  
7.3. La responsabilitat laboral 
7.4. La responsabilitat en matèria de Seguretat Social 
7.5. La responsabilitat civil 
7.6. Regles de coordinació de responsabilitats.  
 
Tema 8. Normativa sectorial i especificitats de la normativa de seguretat i salut en el 
treball.  
 
8.1. La regulació de la seguretat i salut en sectors específics d'activitat. En particular, el 
sector de la construcció, la mineria i sector marítim. 
8.2. Les particularitats de la seguretat i salut en el treball a les Administracions Públiques.  

8.2.1. Inclusions i exclusions. La consulta, la participació i la negociació 
col·lectiva.  
8.2.2. El règim de responsabilitats.  
8.2.3. El règim de seguretat i salut en establiments penitenciaris i militars, forces 
armades i cossos i forces de seguretat. 

 
II. BIBLIOGRAFIA 
 
1) Normativa  
 
Recull de normativa laboral bàsica actualitzat a setembre de 2008 (són preferibles els 
que ofereixen actualització immediata a través de pàgina web). No cal que sigui de 
normativa específica en matèria de prevenció de riscos.  
 
2) Manual  
 
LOPEZ GANDÍA, Juan: Curso de prevención de riesgos laborales, Tirant lo blanch, 
Valencia (darrera edició). 
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III. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
L’assignatura consta de dues parts, una teòrica i una altra pràctica: 
 
1) Part teòrica (65 % del total de la nota de l’assignatura). S’avaluarà a partir d’un 
examen teòric integrat per 10 preguntes breus de caràcter teòric sobre les qüestions que 
integren el temari de l’assignatura, que caldrà respondre per escrit en un temps 
aproximat d’una hora i quart. D’aquestes 10 preguntes 3 correspondran a qüestions 
tractades a través de classe pràctica.  

 
2) Part pràctica (35 % del total de la nota de l’assignatura). S’avaluarà per una de les 
dues vies que s’indiquen a continuació: treball en grup realitzat en el marc de les classes 
pràctiques i sotmès a avaluació continuada o examen pràctic. 
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