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HIGIENE EN EL TREBALL 

 
 
 
Tema 1. Introducció 
 
1.1. La seguretat i higiene en el treball com a problema de la societat industrial. Els factors de la 
inseguritat i insalubritat laboral i els seus remeis. Les nocions de "prevenció" i "risc". 
 
1.2. Delimitació conceptual de les nocions de "seguretat" i "higiene" en el treball. La seva especificitat 
davantla noció "condicions de treball". 
 
1.3. Les normes de seguretat i higiene en el treball en la història. 
 
1.4. Descripció de les normes de seguretat i higiene en el treball en vigor. El seu contingut. 
 
1.5. El debat sobre una nova llei de Salut Laboral. Els seus continguts i punts polèmics. 
 
Tema 2. La seguretat i higiene en el treball en l'Ordenament Jurídic de la Unió Europea. 
 
2.1. Introducció. 
 
2.2. La presència de la Seguretat i Higiene en el Tractat de Roma (arts. 117 i 118 del TCEE). 
 
2.3. La política social de la U.E. en matèria de seguretat i higiene en el treball. Etapes fonamentals. 
 
 * Primera fase: La concepció tècnic-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 i biològics). 
 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. 
 
2.4. La Directiva Marc 89/391/CEE (Millora de seguretat i salut en el treball dels treballadors): Objectius i 
aspectges fonamentals, característiques, contingut. 
 
2.5. Evolució posterior: Directives de Desenvolupament de la Directiva marc. El Tractat de Maastricht. 
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Tema 3. Les normes de seguretat i higiene en el treball a la Constitució, a l'Estatut dels 
Treballadors i a l'OSHT. 
 
3.1. La regulació constitucional de la Seguretat i Higiene: Especialment, arts. 40.2 i 15. 
 
3.2. El tractament de la seguretat i higiene en el treball a l'Estatut dels treballadors. 
 
3.3. L'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball: Fonament, àmbit d'aplicació. Descripció 
del seu contingut; breu síntesi dels princpis i continguts bàsics de l'Ordenança. 
 
3.4. Altres normes generals de seguretat i higiene en el treball. 
 
3.5. Les normes de seguretat i higiene específiques de cada sector d'activitat i de protecció davant agents 
específics. 
 
Tema 4. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i higiene. 
 
4.1. Obligacions dels empresaris en matèria de seguretat i higiene en el treball: eliminació de riscos i 
reparació dels danys. L'obligació de portar a terme una adequada política de seguretat i higiene. Els 
deures d'organització, provisió, formació, exigència d'us de mesures preventives, i d'acatar la participació 
dels treballadors. 
 
4.2. Obligacions dels directius, tècnics i personal intermedi: instrucció, vigilància i execució. 
 
4.3. Obligacions i drets dels treballadors. En especial, el dret de resistència. 
 
Tema 5. L'aplicació de les normes 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 l'intervenció 
administrativa. 
 
5.1. Els comitès de seguretat i higiene en el treball: Naturalesa, composició, funcions, funcionament. 
 
5.2. Els vigilants de seguretat. 
 
5.3. Els representants unitaris dels treballadors en relació a la seguretat i higiene. 
 
5.4. L'intervenció tècnica per l'aplicació de les normes de seguretat i higiene: els serveis mèdics 
d'empresa i els serveis tècnics de seguretat. 
 
5.5. L'intervenció de l'Administració en matèria de seguretat i higiene: L'Inspecció de Treball, l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, 
l'Institut Nacional de Medicina i Seguretat del Treball, les mutues patronals d'accidents de treball. 
 
Tema 6. Responsabilitats i sancions d'ordre laboral i administratiu. 
 
6.1. Responsabilitats d'ordre laboral dels treballadors per l'incompliment de les normes de seguretat i 
higiene en el treball. 
 
6.2. Responsabilitats d'ordre administratiu dels empresaris per l'incompliment de les normes de seguretat 
i higiene: examen dels preceptes de la LISOS en relació a aquestes infraccions: tipus d'infraccions, 
subjectes responsables, sancions i gradació. 
 
6.3. Notes sobre el procediment administratiu sancionador. Les actes de l'Inspecció de Treball. 
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Tema 7. Responsabilitats i sancions d'ordre penal i civil. 
 
7.1. Responsabilitat penal en accidents de treball: delictes d'homicidi i lesions imprudents. 
 
7.2. Els delictes contra la seguretat en el treball. 
 
7.3. La responsabilitat civil, contractual i extracontractual, derivada de l'accident de treball. 
 
7.4. La compatibilitat de les diferents responsabilitats. 
 
Tema 8. Algunes normes tècniques de seguretat i higiene en el treball: els sectors de construcció, 
mineria i treballs marítims. 
 
8.1. La seguretat i higiene en el sector de la construcció. Normativa aplicable amb caràcter general i per 
activitats específiques del sector. 
 
8.2. La seguretat i higiene en el sector miner. 
 
8.3. La seguretat i higiene en el treball a la mar. 
 


