LEGISLACIÓ REFERENT A LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS



Llei 31/1995, de 8 de novembre , de Prevenció de Riscos Laborals.



Ordre de 27 de juny de 1997, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17
de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.



Reial decret 39/1997 dels Serveis de Prevenció.



Reial decret 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball.



Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, per la qual s'estableixen disposicions mínimes de
Seguretat i Salut en els llocs de treball.



Reial decret 487/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues.



Reial decret 488/1997 de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització.



Reial decret 664/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors davant els
riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics mitjançant el treball.



Reial decret 665/1997 de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors davant els
riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígenes mitjançant el treball.



Reial decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual.



Reial decret 949/1997, de de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de
professionalitat de l'ocupació de prevencionista de riscos laborals.



Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de treball.



Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, per la qual s'estableixen les condicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.



Reial decret 780/1998, de 30 d'abril (BOE d'1 de maig) pel qual es modifica el RO
39/1997 que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció.



Reial decret 1488/1998, de 10 de juliol d'adaptació de la legislació de prevenció de
riscos laborals a l'Administració General de l'Estat.



Reial decret 393/2007, de 23 de març (BOE nº 72 de 24 de març), pel qual s'aprova la
Norma Bàsica de Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a
activitats que puguin donar origen a situacions d'emergència.

Altre normativa estatal


Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció. BOE núm. 27, de 31 de gener de 1997 (versió consolidada)



Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de coordinació d'activitats
empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004



Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997,
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997,
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció. BOE núm. 127, de 29 de maig de 2006



Reial decret 337/2010, de 19 de març, que modifica el Reglament dels Serveis de
Prevenció, el RD 1109/2007, de desplegament de la Llei de la subcontractació a la
construcció, i el RD 1627/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en la
construcció. BOE núm. 71, de 23 de març de 2010



Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de
reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin
contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.
BOE núm. 79, d'1 d'abril de 2010.



Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les
comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.
BOE núm. 106, d'1 de maig de 2010.



Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis
de Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats
preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses.
BOE núm. 235, de 28 de setembre 2010

Normativa catalana


Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre
de serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar
auditories, i d'empreses exemptes. DOGC núm. 2505, de 28 d'octubre de 1997



Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als
professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos
laborals
i
la
creació
del
Registre
de
certificacions
de
formació.
DOGC núm. 2752, de 27 d'octubre de 1998



Resolució TIC/254/2003, de 29 de gener, per la qual es publica l’acord de bases per a
l’anàlisi de les actuacions dels serveis de prevenció aliens. DOGC núm. 3821, de 13 de
febrer de 2003



Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de
grau superior de prevenció de riscos professionals. DOGC núm. 4205, de 26 d'agost de
2004



Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per
a la seva publicació. DOGC núm. 5310, de 3 de febrer de 2009



Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de
prevenció. DOGC núm. 5764, de 26 de novembre de 2010



Resolució EMO/414/2011, d'11 de febrer, per la qual es determinen les activitats
preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalties
professionals
de la Seguretat
Social
a
Catalunya
durant l'any
2011.
DOGC núm. 5822, de 21 de febrer de 2011



Resolució EMO/616/2012, de 28 de març, per la qual es determinen les activitats
preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalties
professionals
de la Seguretat
Social
a
Catalunya
durant l'any
2012.
DOGC núm. 6105, d'11 d'abril de 2012

Gremi de Jardineria de Catalunya

