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COMITÈ D’INFORMACIÓ I PUBLICACIONS

En el BOE núm. 298 de 13 de
desembre s’ha publicat la Llei
54/2003 de 12 de desembre
de reforma del marc normatiu
de la prevenció de riscos laborals. Aquesta normativa va
entrar en vigor el proppassat
dia 14 de desembre i té coma
a objectius bàsics:
• Combatre de forma activa la
sinistralitat laboral
• Fomentar una autèntica cultura de la prevenció dels riscos a la feina que asseguri
el compliment efectiu i real
de les obligacions preventives i proscrigui el compliment merament formal o
documental d’aquestes obligacions
• Reforçar la necessitat d’integrar la prevenció dels riscos laborals als sistemes de gestió de l’empresa
• Millorar el control del compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals, mitjançant l’adequació de
la normativa sancionadora a la norma substantiva i el
reforçament de la funció de vigilància i control, en el
marc de les comissions territorials de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
Per assolir aquest objectius, aquesta Llei s’estructura en
dos capítols: el primer inclou les modificacions que s’introdueixen a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el segon inclou les modificacions que s’introdueixen a la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, text refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
Al capítol primer, els articles modificats de la Llei de
Prevenció de Riscos ressaltant la importància de la integració de la prevenció de riscos laboral a l’empresa,
obligant a les empreses a elaborar un pla de prevenció
de riscos, que restarà integrat en el sistema de gestió
de l’empresa. Aquest pla inclourà l’avaluació dels riscos,
l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions
i la planificació de les activitats preventives que caldran
desenvolupar: informació, consulta, participació i formació dels treballadors; actuació en casos d’emergència i
risc greu i imminent, vigilància de la salut.
Hi ha un article, el setè, que és específic per les activitats empresarials en les obres de construcció. S’afegeix una nova disposició addicional, la catorzena, a la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals amb la següent redacció:

“Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción.
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación
en las obras de construcción reguladas por el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, con las siguientes
especialidades.
a) La preceptiva presencia de recursos preventivos
se aplicará a cada contratista.
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo
a), del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos
con riesgos especiales, tal y como se definen en
el citado real decreto.
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos
tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud
en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin
perjuicio de las obligaciones del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.”
Pel que fa al capítol segon, les modificacions a la Llei
sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social volen millorar el compliment de la normativa i, per tant, es tipifica
com a infracció GREU, la no inclusió de l’activitat preventiva a l’empresa i el incompliment de l’obligació d’aprovar
i implantar un pla de prevenció de riscos laborals.

