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ORDENACIO JURIDICA DE LA SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 
 
 
 
Tema 1. Introducció. 
 
1.1. La seguretat i salut en el treball com a problema social. 
1.2. La formació històrica del Dret de la seguretat i salut en el treball. 
1.3. La seguretat i salut en el treball en l´àmbit internacional i comunitari. 
1.4. Constitució i seguretat i salut. 
1.5. L´activitat normativa estatal: Característiques generals i abast de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 
Tema 2. El paper de les Administracions Públiques en la gestió de la politica de 
prevenció. 
 
2.1. La politica en matèria de seguretat i salut en el treball. La participació d´ 
associacions empresarials i organitzacions sindicals. 
2.2. El paper dels òrgans estatals. 
 
 2.2.1. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 2.2.2. Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. 
 2.2.3. Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 2.2.4. Altres institucions. 
 
2.3. El paper de la prevenció dins les Administracions Públiques. 
2.4. El paper dels òrgans comunitaris: Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el 
Treball i Comitès Consultius. 
 
 
Tema 3. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (I). 
 
3.1. El dret dels treballadors a una protecció eficaç. 
3.2. El deure empresarial de protecció: Naturalesa, contingut i característiques generals. 
3.3. L´obligació d´ avaluació de riscos. 
3.4. La planificació de la seguretat i salut i els controls periòdics de l´activitat laboral. 
3.5. L´obligació de proporcionar mitjans de protecció adequats. 
3.6. Les obligacions empresarials en els supòsits de risc greu i inminent. 
 
 
Tema 4. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (II). 
 
4.1. Les obligacions empresarials d´informació i formació dels treballadors. 
4.2. L ´obligació de consulta i participació. 
4.3. L´ obligació de documentació i notificació. 
4.4. La coordinació de l´activitat preventiva. 
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Tema 5. Els drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball (III). 
 
5.1. L´obligació empresarial de vigilància de la salut dels treballadors. 
5.2. Els supòsits especials de protecció en matèria de seguretat i salut en el treball.  

 
5.2.1. La protecció dels treballadors especialment sensibles. 
5.2.2. La protecció de la maternitat. 
5.2.3. La protecció dels menors. 
5.2.4. La protecció en els supòsits de contractació temporal i treballadors al 
servei d´empreses de treball temporal. 

 
5.3. Les obligacions del treballador. 
5.4. Les obligacions de fabricants, importadors i subministradors. 
 
 
Tema 6. Els sistemes de prevenció a l´empresa. 
 
6.1. Tipologia. 
6.2. El paper de l´empresari. 
6.3. El paper dels treballadors encarregats de les funcions preventives. 
6.4. Els serveis de prevenció. 
 
 
Tema 7. La consulta, la participació i la negociació col.lectiva en l´àmbit de la prevenció. 
  
7.1. Els drets de consulta i participació del treballadors. 
7.2. Els mecanismes de participació especialitzada. 
 

7.2.1. Els delegats de prevenció. 
7.2.2. El comitè de seguretat i salut. 
7.2.3. Altres fòrmules de participació especialitzada. 

 
7.3. La negociació col.lectiva. 
 
 
Tema 8. Responsabilitats i sancions d´ordre laboral i Seguretat Social. 
 
8.1. Les responsabilitats d'ordre laboral dels treballadors per incompliment de les normes 
de seguretat i salut en el treball. 
8.2. Les responsabilitats de l'empresari en l'àmbit de la seguretat social per incompliment 
de les normes de seguretat i salut en el treball. 
8.3. El recàrrec de prestacions en el supòsit d'accidents de treball o malalties professionals. 
 
 
Tema 9. Responsabilitats i sancions d´ordre administratiu. 
 
9.1. Les responsabilitats d'ordre administratiu dels empresaris per incompliment de les 
normes de seguretat i salut en el treball.  
9.2. Anàlisi del preceptes de la Llei de Prevenció i LISOS en relació a aquestes concretes 
infraccions. 
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9.2.1. Tipus d'infracció. 
9.2.2. Subjectes responsables. 
9.2.3. Sancions  
9.2.4. Gradació de les sancions. 

 
9.3. El procediment administratiu sancionador.  
 
 
Tema 10. Responsabilitats i sancions d´ordre penal i civil. Compatibilitat de 
responsabilitats. 
 
10.1. La responsabilitat penal per incompliments en materia de seguretat i salut. Tipus 
genèrics i tipus específic. 
10.2. La responsabilitat civil contractual i extracontractual derivada de l'incompliment de 
les normes de seguretat i salut. 
10.3. La compatibilitat de les responsabilitats i sancions en l'ordre laboral, de seguretat 
social, administratiu, civil i penal. 
 
 
Tema 11. Normativa sectorial i especificitats de la normativa de seguretat i salut en el 
treball.  
 
11.1. La regulació específica de la seguretat i salut en sectors específics d'activitat. En 
particular, el sector de la construcció, la mineria i sector marítim. 
11.2. Les particularitats de la seguretat i salut en el treball a les Administracions Públiques.  
 

11.2.1. Inclusions i exclusions. La consulta, la participació i la negociació 
col.lectiva.  
11.2.2. El règim de responsabilitats.  
11.2.3. El règim de seguretat i salut en establiments penitenciaris i militars, forces 
armades i cossos i forces de seguretat. 

 
11.3. La regulació dels aspectes técnico-jurídics de la seguretat i salut en el treball: el 
desenvolupament reglamentari de la Llei de Prevenció. 
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