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1.INTRODUCIÓN

Estimados compañeiros e compañeiras: 

A Guía de Delegados e Delegadas de Prevención que tedes nas vosas mans, a pesares
de ser sinxela, abarca todos os asuntos que atinxen á vosa importante tarefa nas empre-
sas no eido da prevención de riscos laborais. 

Tratamos de resumir, en poucos capítulos, os dereitos e as obrigas que recoñeceu a Lei
31/1995 de Prevención de Riscos Laborais no voso quefacer diario, pero ademais quere-
mos ir mais aló e no Capítulo 4, Os Delegados e Delegadas de Prevención ante…., ten-
tamos darvos pautas de actuación en problemas que xorden tódolos días, e que sabemos
vos preocupan, como pode ser a vosa actuación ante os accidentes de traballo, enfermi-
dades profesionais... 

Outros aspectos que tamén nos preocupan en UGT-Galicia son as actuacións de impor-
tantes organismos relacionados coa Prevención de Riscos Laborais como as Mutuas de
Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais, os Servizos de Prevención e a Ins-
pección de Traballo. 

Pasaron catorce anos dende a implantación da Lei de Prevención de Riscos Laborais, e
a pesares de ser unha boa lei, a súa aplicación non fixo medrar a aplicación do principio
da prevención. A maioría dos traballadores e das traballadoras non poden participar no
deseño e na aplicación da actividade preventiva nas empresas pero, o que aínda é mais
grave, tampouco participa a representación legal do traballadores e traballadoras, os De-
legados e Delegadas de Prevención. 

Debemos loitar contra a carencia de cultura preventiva nas empresas, que seguen a usar
os tópicos como: “A PRL é papelorio”, “a PRL é cara e supón un custe inasumible”, “é moi
difícil cambiar as condutas das persoas traballadoras”, “pérdese moito tempo”... 

Desde UGT-Galicia, entendemos que o voso traballo é fundamental para que a preven-
ción deixe de ser un conxunto de tópicos ou de escusas de mal pagador, e se implante nas
empresas unha verdadeira CULTURA DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. Con-
tades con todos os medios de que dispón UGT-Galicia, para cumprir este obxectivo, que
non é outro que o de preservar a SAÚDE a INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL e PSICO-
LÓXICA do conxunto dos traballadores e traballadoras de Galicia. 

Un saúdo e moitas grazas . 

Carlos Bellas Cebreiro

Secretario de Saúde Laboral e Medio Ambiente
UGT-Galicia   
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2. DELEGADOS E DELEGADAS DE PREVENCIÓN

CONCEPTO

A Lei de Prevención recoñece claramente que para protexer a saúde dos traballado-
res e traballadoras cómpre contar coa participación do cadro de persoal. A súa par-
ticipación é fundamental na identificación dos problemas, a proposta de intervencións
e o control de que as medidas preventivas implantadas son adecuadas para contro-
lar os riscos existentes

ELECCIÓN E DESINACIÓN

A designación dos delegados e delegadas, salvo que o Convenio articule outro modo
de designación, realízase por e entre os representantes do persoal segundo a se-
guinte escala: 

5

Os delegados e as delegadas de prevención son os represen-
tantes dos traballadores e traballadoras con funcións especí-
ficas en materia de prevención de riscos laborais. 

Artigo 35.1 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

Os Delegados e Delegadas de Prevención son figuras de re-
presentación sindical especializadas en materia de prevención
de riscos laborais.

O empresario en ningún caso participará na designación dos
delegados e delegadas de prevención
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Para calcular o número de persoas traballadoras que integran o cadro de persoal
deben contabilizarse todas as fórmulas de contratación existentes na empresa, isto
é, tanto os contratos indefinidos coma os contratos de duración temporal, tal e como
o establece o artigo 35.3 da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais: 

A Lei de Prevención de Riscos Laborais tamén prevé a posibilidade de que existan
centros de traballo nos que os traballadores/as non reúnan a antigüidade suficiente
para ser electores ou elixibles. Neste caso, temporalmente ata que non se cumpran
os requisitos de antigüidade necesarios, os traballadores e as traballadoras poden eli-
xir por maioría a un traballador/a que exerza estas facultades.

COMUNICACIÓN Á EMPRESA E Á AUTORIDADE LABORAL

A comunicación da designación dos delegados/as de prevención é OBRIGRATORIA,
tanto á empresa coma á Autoridade Laboral.

COMUNICACIÓN Á AUTORIDADE LABORAL

No DOGA do 31 de xaneiro de 2000 publicouse a Orde do 4 de xaneiro de 2000 pola
que se establece o Rexistro e Depósito das Actas de Designación dos Delega-
dos de Prevención. Esta orde no seu artigo 3 indica que tanto a empresa como os
traballadores/as designados persoalmente, ou a través dos seus representantes, po-
derán comunicar á Delegación Provincial da Consellería de Traballo a designación
dos Delegados/as de Prevención segundo o Anexo I da citada Orde. 

6

Cando a Negociación Colectiva pacte outro modelo de
designación dos Delegados/as de Prevención debe
garantirse que estes son elixidos polos delegados e
delegadas de persoal ou polos propios traballadores e
traballadoras. Nestas fórmulas de elección poden elixirse
persoas traballadoras que non sexan membros do Comité
de Empresa.
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ONDE ACUDIR PARA DEPOSITAR AS ACTAS:

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
Edificios Administrativos. San Lázaro, s/n; 15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981544666 Fax: 981544659

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DA CORUÑA
SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DA CORUÑA
Fernando Macías, 18-1º; 15071  A CORUÑA 
Teléfono: 981185896 Fax: 981185761

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DE LUGO
SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE LUGO
Ronda da Muralla, 70; 27001  LUGO
Teléfono: 982294328 Fax: 982294359

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DE OURENSE
SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE OURENSE
Avda. da Habana, 79; 32004  OURENSE 
Teléfono: 988386401 Fax: 988386770

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
DE PONTEVEDRA 
SERVIZO DE RELACIÓNS LABORAIS DE VIGO
Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º; 36202  VIGO 
Teléfono: 986817008 Fax: 986817010
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COMUNICACIÓN Á EMPRESA

O empresario debe ter coñecemento formal do nome dos traballadores e traballado-
ras que foron elixidos como delegados/as de prevención. No Portal de Prevención de
Riscos Laborais de UGT Galicia (www.prl.ugtgalicia.org) podes acceder a un modelo
de formulario para ser empregado nestas comunicacións.

COMPETENCIAS DOS DELEGADOS E DELEGADAS DE
PREVENCIÓN

A lei de prevención establece no artigo 36 as competencias e as facultades dos de-
legados e delegadas de prevención, entre elas:

1.Colaborar coa dirección da empresa na mellora da acción preventiva.
2.Promover e fomentar a cooperación dos traballadores/as na execución
da normativa sobre prevención de riscos laborais.

É unha obriga de todos os traballadores, por tanto tamén dos delegados de preven-
ción, comunicarlle ao empresario as deficiencias que observen en materia de segu-
ridade e saúde. 

3.Ser consultados con carácter previo sobre decisións como: 

/ Planificación e organización do traballo na empresa, introdución de
novas tecnoloxías, elección de equipos de traballo.

/ Organización e desenrolo das actividades de protección da saúde e
prevención dos riscos profesionais na empresa. (Isto inclúe a designación
dunha persoa para realizar estas tarefas ou a contratación dun servizo de
prevención alleo).

/ Designación dos traballadores/as encargados das medidas de emer-
xencia.

/ Organización e Planificación da formación en materia preventiva.

8

LEMBRA: 
Debes axudar a fomentar unha cultura preventiva entre os
compañeiros. A túa actitude, os teus hábitos de traballo deben
ser sempre respectuosos coas normas de seguridade e saúde.
Non esquezas que podes ser un modelo para os teus compa-
ñeiros e compañeiras.

LEMBRA: 
Os informes que os delegados/as de prevención emitan como
resposta á consulta do empresario deben ser realizados nun
prazo de 15 días ou no tempo imprescindible cando o empre-
sario teña que adoptar medidas para previr riscos inminentes.
Art.36.3 da Lei de Prevención de Riscos Laborais
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4.Exercer unha labor de vixilancia e control da normativa sobre prevención 

Esta é unha obriga para todo o cadro de persoal, por tanto, tamén dos delegados e
das delegadas de prevención, que deben comunicarlle ao empresario as deficien-
cias que observen en materia de seguridade e saúde. 

Forma parte do labor de vixilancia e control dos delegados a vixilancia e observación
de que nas avaliacións de riscos se establecen prazos para adoptar medidas co-
rrectoras das deficiencias observadas e que estes prazos se cumpren.

Nas empresas nas que o cadro de persoal non alcance o tamaño suficiente para a
constitución dun Comité de Seguridade e Saúde os delegados e delegadas de pre-
vención asumen as funcións de este órgano.

FACULTADES DOS DELEGADOS E DELEGADAS DE
PREVENCIÓN

Para poder exercer estas competencias a Lei 31/1995 outorga aos delegados/as de
prevención as seguintes facultades:

INSPECCIÓN:

/Realizar visitas aos lugares de traballo co fin de vixiar o estado das con-
dicións de traballo:

9

LEMBRA: 
A comunicación á empresa debes facela por escrito e con
acuse de recibo. Se o empresario non toma as medidas co-
rrectoras propostas e necesarias, deberá dar unha resposta
motivada.

Podemos entender aos delegados e ás delegadas de preven-
ción coma os vixiantes das condicións do traballo de tal xeito
que actúan como defensores da seguridade e saúde dos tra-
balladores e traballadoras.

LEMBRA:
Podes acceder a calquera zona de traballo e falar cos traba-
lladores/as sempre e cando non alteres o normal desenvolve-
mento do proceso produtivo. As visitas podes realizalas
dentro da xornada de traballo sen que se  contabilicen dentro
do crédito horario ao que tes dereito como delegado/a de pre-
vención.
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ACOMPAÑAMENTO:

/Acompañar aos técnicos nas avaliacións de caracter preventivo do
medio ambiente de traballo.

/Acompañar aos Inspectores de Traballo e Seguridade Social nas visitas
que realicen aos centros de traballo. 

A Inspección de Traballo, ademais de comunicarlle ao empresario a súa pre-
sencia, tamén debe poñelo en coñecemento do Comité de Seguridade e
Saúde, dos delegados/as de prevención ou na súa ausencia dos represen-
tantes legais dos traballadores/as.

ACCESO Á INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN:

/Ter acceso á información e documentación relativa ás condicións de tra-
ballo que lle sexan necesarias no exercicio das súas funcións: 

A documentación a que debes ter acceso é a seguinte:

- Plan de Prevención.

- Avaliacións de Riscos realizadas ou previstas.

- Planificación da actividade preventiva.

- Plan de Emerxencia.

10

LEMBRA: 
Debes poder participar activamente nas avaliacións facendo
as observacións oportunas sobre os métodos empregados,
persoas observadas....

LEMBRA:                      
Tes dereito a participar nas vistas podendo facerlles as ob-
servacións que consideres oportunas aos inspectores. 
A Inspección de Traballo tamén debe comunicarche os resul-
tados das visitas que realice ao centro de traballo e as medi-
das que estime necesario adoptar para mellorar as condicións
de seguridade e saúde dos traballadores/as.
A  Inspección de Traballo elaborou un Criterio Técnico
(CT47/2006) para facilitar a labor dos inspectores nas denun-
cias relativas á participación dos traballadores/as nas visitas
de   inspección aos centros de traballo. Podes consultar este
documento no Portal de Prevención de Riscos Laborais do
sindicato (www.prl.ugtgalicia.org).

LEMBRA:
A solicitude á empresa de acceso á documentación ou
información preventiva debes facelo por escrito e con acuse de
recibo.
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- Memoria Anual de Actividades do Servizo de Prevención.

- Medidas de prevención a adoptar e material de protección que debe utilizarse.

- Fichas técnica e de seguridade dos equipos de traballo, máquinas.. (A documenta-
ción non é válida cando se entrega nun idioma que os traballadores/as non com-
prendan, por exemplo inglés, alemán...)

- Fichas de seguridade, en castelán, dos productos químicos.

- Resultados periódicos dos controis das condicións de traballo.

- Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que supoñan a in-
capacidade temporal da persoa afectada superior a un día de traballo. Relación
mensual dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais sen baixa.

- Práctica dos controis médicos periódicos aos traballadores e traballadoras. Pro-
grama das datas nas que se van a realizar e Protocolos Médicos que se van a
aplicar.

- Plan Formativo en materia preventiva.

A información á que debes ter acceso é a seguinte:

- Riscos para á seguridade e saúde das persoas traballadoras que afecten á
empresa dun xeito colectivo ou a postos de traballo concretos.

- Os medios e modos de protección ou prevención respecto dos riscos de-
tectados.

- Medidas de Emerxencia adoptadas pola empresa.

- Accidentes de Traballo no momento no que se teñan producido. 

- Existencia de persoas traballadoras de ETT, empresas de servizos..

- Resultados das visitas que a Inspección de Traballo poda realizar ao cen-
tro de traballo.

- Concerto de actividades coa Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermi-
dades Profesionais.
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LEMBRA:                                                                                     
No momento en que sexas nomeado como delegado/a de pre-
vención solicita ao empresario, por escrito, toda esta docu-
mentación para que poidas “informarte” e “formarte” dende o
primeiro momento, sobre a situación da túa  empresa en ma-
teria preventiva.
A Inspección de Traballo elaborou un Criterio Técnico
(CT43/2005) para clarificar o dereito de acceso á documenta-
ción preventiva por parte dos Delegados/as de Prevención.
Podes consultar este documento no Portal de Prevención de
Riscos Laborais do sindicato (www.prl.ugtgalicia.org).

LEMBRA:
Tes dereito e debes presentarte no lugar dos feitos, incluso
fora da túa xornada laboral, para poder participar na investi-
gación dos feitos.
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- A información médica de caracter persoal non se facilitará ao empresario ou a
outras persoas sen contar coa autorización expresa da persoa afectada.

ASESORAMENTO:

/Os delegados e delegadas de prevención teñen dereito a recibir toda a
información en materia de prevención de riscos laborais que o empresa-
rio obteña doutros órganos ou persoas especializadas como son:

- Traballadores/as designados polo empresario para realizar as tarefas  preventivas.

- Servizos de Prevención Propios, Mancomunados ou Alleos.

- Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT).

- Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA).

- Inspección de Traballo.

- Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais.

PROPOSTA E RECLAMACIÓN:

/Propoñer medidas que melloren a protección da seguridade e saúde
dos traballadores e das traballadoras.

/Reclamar que o empresario adopte medidas de carácter preventivo para
mellorar os niveles de seguridade dos/as traballadores/as. 
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LEMBRA:
Ten coidado cos datos sanitarios que manexas a nivel individual.
Unicamente poderás utilizalos se contas coa autorización por es-
crito do traballador/a.
Aos delegados/as de prevención só se lles facilitarán  conclusións
dos recoñecementos médicos realizados aos  traballadores, nunca
datos persoais concretos.

LEMBRA:
Debes instar ao empresario a fixar prazos de actuación
naquelas melloras que lle propoñas e que este acepte. Vixía
que se cumpren os prazos establecidos.

LEMBRA:
A resposta negativa do empresario a adoptar as medidas propos-
tas SEMPRE será MOTIVADA.
Cando o empresario fai caso omiso das propostas dos represen-
tantes dos traballadores/as e esto supón unha infracción legal a  res-
ponsabilidade do empresario polo incumprimento se  incrementa o
que pode implicar unha maior sanción.
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PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:

/Os delegados e as delegadas están facultados para propoñer ao órgano
de representación correspondente, Comité de Empresa ou Comité de Se-
guridade e Saúde, a paralización das actividades nos casos nos que exista
un risco grave ou inminente que atente cotra a seguridade e saúde das
persoas traballadoras e o empresario non adopte as medidas oportunas
para evitalo.

GARANTÍAS DOS DELEGADOS E DELEGADAS DE
PREVENCIÓN

Os delegados e delegadas de prevención dispoñen das garantías que lles outorga
a Lei de Prevención (art.37) e o Estatuto dos Traballadores (art. 68) que actúan
como mecanismos de protección e que lles permiten desenvolver as súas funcións
sen que poidan sufrir ningún tipo de prexuízo.

APERTURA DE EXPEDIENTE CONTRADICTORIO:

O art. 68 do Estatuto dos Traballadores facilita aos representantes dos traballado-
res/as a garantía exclusiva de poder iniciar unha apertura de expediente contradic-
torio. Este proceso fai necesaria a apertura dun proceso no que serán oídos o
interesado e os representantes dos traballadores/as antes de que a empresa poida
impoñer unha sanción grave ou moi grave ao delegado ou delegada.
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LEMBRA:
A función do Delegado/a é propoñer a paralización de acti-
vidades ao Órgano de representación correspondente.
Debe ser a representación unitaria dos traballadores a que
adopte a decisión por maioría. Unicamente podes adoptar
individualmente a decisión de paralizar os traballos cando
a urxencia da decisión impida reunir a representación dos
traballadores/as.

LEMBRA:
O teu Convenio Colectivo pode regular aspectos relativos  a
apertura de expediente contraditorio.
O proceso pode contar coas seguintes fases: 

- Instrución.
- Coñecemento de pregos de cargo e descargo
- Proba.
- Audiencia dos interesados.
- Resolución.
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PRIORIDADE DE PERMANENCIA NA EMPRESA OU NO CENTRO DE TRABALLO:

Cando a empresa realiza suspensións de contratos ou extincións por causas tecnolóxi-
cas ou económicas, o artigo 68 do Estatuto dos Traballadores lles concede aos repre-
sentantes dos traballadores/as o dereito preferente de permanencia na empresa.

PROTECCIÓN FRONTE AO DESPIDO OU SANCIÓN DURANTE O EXERCICIO DAS SÚAS FUNCIÓNS E
DURANTE O ANO SEGUINTE Á FINALIZACIÓN DO MANDATO:

Esta garantía, que tamén recolle o artigo 68 do Estatuto dos Traballadores, tenta evi-
tar que os representantes legais dos traballadores/as sexan sancionados ou despe-
didos por causas relacionadas coa súa actividade de representación sindical.

 PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN NA SÚA PROMOCIÓN ECONÓMICA OU PROFESIONAL:

O artigo 68 do Estatuto dos Traballadores prohibe a discriminación no emprego e
pretende evitar que os delegados e as delegadas teñan dificultades na súa promo-
ción profesional ou económica pola súa función de representación.

LIBERDADE DE EXPRESIÓN:

Os representantes do cadro de persoal teñen garantida a súa liberdade de expresión
no exercicio das súas funcións, tanto na verbal coma na escrita, podendo difundir a
súa opinión sempre e cando non interrompan a actividade produtiva da empresa.

14

Esta prioridade de permanencia tamén aplica aos casos de
mobilidade funcional cando afecte ao mesmo grupo pro-
fesional.

LEMBRA: 
Esta protección actúa sempre e cando a sanción sexa imposta por
unha  acción relacionada co exercicio das funcións como dele-
gado de prevención.

LEMBRA:
Coa finalidade de facilitar a difusión daqueles avisos que  poi-
dan interesar aos afiliados e afiliadas ao sindicato e aos tra-
balladores e traballadoras en xeral, a empresa porá a
disposición do sindicato un taboleiro de anuncios que  deberá
situarse no centro de traballo e nun lugar no que se garanta un
adecuado acceso ao mesmo polos traballadores e traballado-
ras.
Art. 8.2a) Lei Orgánica 11/85 de Liberdade Sindical               
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CRÉDITO HORARIO

A lei de prevención non lle outorga aos delegados e delegadas de prevención un cré-
dito de horas sindicais extra ou específico para exercer as funcións relativas á pre-
vención de riscos laborais.

O Estatuto dos Traballadores, no artigo 68, regula a concesión aos representantes
dos traballadores/as dun número de horas mensuais non traballadas pero remune-
radas para que as dediquen a funcións representativas. Este número de horas men-
suais retribuídas dispoñibles establécese en función do tamaño do cadro de persoal
da empresa:

15

LEMBRA:
A negociación colectiva é unha boa ferramenta para poder
acordar un tempo diferenciado para que os delegados e     de-
legadas de prevención poidan exercer as súas funcións.

LEMBRA: 
As horas teñen caracter individual e non son acumulables dun
mes para outro, pero pode pactarse por convenio colectivo a acu-
mulación de horas dun ou varios representantes, sempre e cando
non se supere o máximo mensual de horas.

LEMBRA: 
Ten en conta que non se computan dentro do crédito horario
sindical, pero si se consideran tempo de traballo efectivo, as
seguintes funcións:

- Reunións do Comité de Seguridade e Saúde.
- Reunións convocadas pola empresa para tratar materias de

prevención de riscos laborais.
- Participación en actividades de supervisión e control de riscos.
- Acompañar aos técnicos nas avaliacións de riscos laborais.
- Acompañar aos Inspectores de Traballo nas visitas aos cen-

tros de traballo.
- O tempo dedicado a investigar accidentes de traballo.
- Tempo dedicado a formación específica en materia de pre-

vención de riscos laborais que debe facilitar o empresario
como delegados de prevención.
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FORMACIÓN:

A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece no artigo 37.2 que “o empresario
deberá facilitar, en materia preventiva, aos delegados e ás delegadas de prevención,
os medios e a formación que resulten necesarios para exercer as súas funcións”.

A Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social (LISOS) establece como infracción
grave que o empresario non facilite aos delegados de prevención a formación ou os
medios adecuados para o exercicio das súas funcións. A cantidade das sancións que
poden ser impostas van dende os 2.046€ ata os 40.985€.

SIXILO PROFESIONAL:

O artigo 65.2 do Estatuto dos Traballadores establece que os delegados e delega-
das de prevención deben gardar sixilo profesional respecto da documentación ou in-
formación que a empresa lles facilite para poder levar a cabo a súas funcións.

16

LEMBRA: 
A lei non concreta este aspecto, xa que unicamente indica
dun xeito abstracto “a que resulte necesaria para exercer as
súas funcións”. A Negociación Colectiva é unha boa ferra-
menta para concretar a formación dos delegados e das de-
legadas de prevención tanto no número de horas como nas
materias

LEMBRA: 
- A formación considérase tempo de traballo remunerado.
- Non se computa dentro do crédito de horas sindicais.
- Sempre que sexa posible se impartirá dentro da xornada la-
boral e, cando non sexa posible, o tempo invertido na forma-
ción descontarase da xornada.
- O custe da formación non debe recaer sobre os Delegados e
Delegadas de Prevención.
- Pode ser necesario que a formación dos delegados deba re-
petirse periodicamente debido á aparición de novos riscos.

Sentenza doTribunal Supremo pola que se considera tempo
de traballo a realización de cursos de formación en PRL a dis-
tancia. Sentencia de 12 febreiro 2008. RJ\2008\3023.
Xurisdicción: Social. Recurso de casación para á unificación
de doutrina núm. 6/2007 Poñente: Excmo. Sr. Jesús Souto
Prieto).
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3. COMITÉS DE SEGURIDADE E SAÚDE (CSS)

CONCEPTO

O Comité de Seguridade e Saúde é un órgano interno das empresas que se carac-
teriza por ser:

- Un órgano colexiado de participación e consulta regular e periódica das
actuacións da empresa en materia de prevención de riscos laborais.

Non é un órgano decisorio, o que quere dicir que os acordos firmados non
son vinculantes para á empresa salvo que os representantes do empre-
sario teñan delegado o poder de negociación e o Comité de Empresa de-
legue no CSS a posibilidade de establecer pactos vinculantes. 

- É un dereito para os traballadores en empresas ou centros de traballo
de 50 ou máis traballadore/as.

- Cando os traballadores e traballadoras nomean aos delegados e dele-
gadas de prevención a constitución do CSS é unha obriga para o empre-
sario.

17

O Comité de Seguridade e Saúde é un órgano de participación
e de diálogo continuo.

LEMBRA:
É un marco de encontro que permite o diálogo e o traballo or-
denado en materias de prevención de riscos laborais.

LEMBRA:
Na negociación colectiva pode establecerse a obrigatoriedade de
crear CSS en empresas con menos de 50 traballadores.   Existen
convenios que incluso impoñen a obriga de crear CSS en todos os
centros de traballo, con independencia do tamaño do cadro de
persoal.

LEMBRA
Nunha empresa de 130 traballadores sen delegados/as de pre-
vención, o empresario non ten a obriga de constituír un  Comité de
Seguridade e Saúde ata que a representación unitaria dos traba-
lladores lle comunica á dirección o nomeamento  de   delegados/as
de prevención, e lle insta á dirección da empresa, por escrito, a
nomear aos seus representantes e a constituír o Comité de Segu-
ridade e Saúde.
Sentenza do TSJ de Asturias 11-02-05, JUR 201371: non lle
corresponde á empresa formar o Comité de Seguridade e
Saúde cando esta non ten coñecemento do nomeamento dos
delegados de prevención.
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CONSTITUCIÓN E COMPOSICIÓN
Pódese constituír en empresas ou centros de traballo que alcancen os 50 traballadores ou máis.

O artigo 38.3 da Lei de Prevención de Riscos Laborais establece que, cando unha empresa
ten varios centros de traballo, pode acordarse a creación dun Comité Intercentros de Se-
guridade e Saúde (CISS) coas funcións que se lle atribúan no acordo de creación.

O artigo 39.2 da Lei 31/1995 establece que, cando nun centro de traballo varias em-
presas realizan tarefas, pode acordarse a realización de reunións conxuntas dos Co-
mités ou, no caso de que non existan, entre os delegados de prevención e
empresarios con fin de coordinar as actividades preventivas.

O primeiro paso para formar o Comité de Seguridade e Saúde é comunicarlle á empresa
a solicitude de constitución e instala, por escrito, a que nomee aos seus representantes.

,,,,,,,,,,

A súa composición é paritaria, o que quere dicir que está formado por igual número
de membros de representantes da empresa e de representantes dos traballadores/as.

18

LEMBRA
Poden constituírse CCS por extensión do Estatuto dos
Traballadores no que respecta aos Órganos de Representación
(Art. 63.2) naquelas empresas que, non alcanzando un cadro de
persoal de 50 traballadores/as, teñan nomeados delegados/as de
persoal ao alcanzar ou superar esta cifra, ao contabilizar aos
traballadores de centros de traballo da mesma provincia ou de
concellos limítrofes.
Exemplo: unha empresa con dous centros de traballo na  provin-
cia de Pontevedra de 20 é 45 traballadores pode constituír un Co-
mité de Empresa único para os dous centros e nomear dos
representantes dos traballadores elixidos un Delegado/a de Pre-
vención. Cando este Delegado/a de  Prevención está nomeado
xorde a obriga da empresa de constituír un Comité de Seguridade
e Saúde para estes dous centros.

LEMBRA
A solicitude de constitución do Comité debe facerse por es-
crito. Cando, pasado un tempo, a empresa non reponde afir-
mativamente a esta solicitude, cómpre presentar unha
denuncia á Inspección de Traballo. 

LEMBRA
Na primeira reunión levantarase unha acta de constitución do
Comité na que figurarán as persoas que integran o Comité.
Unha vez nomeados os integrantes do Comité, debe convo-
carse unha reunión extraordinaria na que se aprobará o regu-
lamento interno de funcionamento de este órgano e se
nomearán ao/á Presidente e ao/á Secretario/a.
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O número máximo de compoñentes do Comité o define o número de delegados de
prevención existentes na empresa, xa que o comité sempre será o dobre de estes.

Correspóndelle á representación unitaria dos traballadores/as elixir entre os seus
membros aos delegados e delegadas de prevención, estes formarán parte do Comité
de Seguridade e Saúde.

A composición do Comité de Seguridade e Saúde non está suxeita ao criterio de pro-
porcionalidade entre os representantes dos traballadores. Existen moitas demandas
interpostas polos sindicados por este motivo, e a resposta do Tribunal Supremo sem-
pre foi manter que o criterio de proporcionalidade non se aplica aos CSS.

19

LEMBRA
Poden asistir ás reunións con voz pero sen voto, SEN
necesidade de que o solicite algunha das partes:

- Delegados/as sindicais.

Os delegados/as sindicais que asistan ás reunións que non sexan
á vez delegado/as de prevención non teñen dereito a recibir a
mesma información e documentación que os  membros natos do
CSS. [STSJ Madrid 18-10-2007, Rec. 3867/2006].

- Responsables Técnicos de Prevención da empresa que non
formen parte do Comité de Seguridade e Saúde.

Poden asistir ás reunións con voz pero sen voto, CON necesi-
dade de que o solicite algunha das partes:

- Asesores técnicos externos. 

Os membros da Oficina Técnica de Prevención UGT Galicia
poden asistir ás reunións dos Comités sempre que os dele-
gados/as sindicais de UGT o comuniquen coa suficiente ante-
lación á Federación a que pertencen e, por escrito, ao
Presidente do CSS.

- Traballadores/as da empresa que, pola súa formación e  ex-
periencia, poidan aportar información e coñecementos sobre
unha materia concreta.

A Lei non esixe unha especial convocatoria, ou que se  xusti-
fique o motivo polo que se solicita a súa presenza na reunión,
basta coa pertenza á empresa e teña especial  información ou
cualificación das cuestións debatidas.   [STSJ Cantabria 4-10-
2006, LA LEY 126365/2006].

Existen convenios colectivos que establecen a obriga de asis-
tir ás reunións do Comité aos representantes dos  departa-
mentos implicados nos temas relacionados coa orde do día
correspondente.
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Correspóndelle ao empresario designar aos membros que lle representarán no Co-
mité de Seguridade e Saúde

FUNCIONAMENTO:
O Comité de Seguridade e Saúde acordará as súas propias normas de funciona-
mento.

A Lei de Prevención de Riscos define ao Comité de Seguridade e Saúde como órgano
de participación e consulta. Non lle outorga o peso de ser un órgano decisorio, por
tanto, os regulamentos de funcionamento dos comités deben prever normas de fun-
cionamento respecto dos acordos que se tomen nas súas reunións.

,

Nos regulamentos de funcionamento dos comités deben definirse aspectos impor-
tantes como as funcións do/a Presidente e Secretario/a, a periodicidade das reu-
nións, o procedemento a seguir para convocar reunións extraordinarias, a necesidade
de establecer unha orde do día xunto coa convocatoria...

20

LEMBRA
Para evitar Comités de Seguridade e Saúde inoperantes cóm-
pre que os representantes da empresa sexan cargos con
poder de decisión e competencias en materia de prevención
de riscos laborais.

En ocasións as empresas nomean aos técnicos de prevención
da empresa como os seus representantes.  Este feito ten dúas
consecuencias negativas:
- Os técnicos xa non poden actuar como técnicos  asesores

imparciais nas reunións. 
- Na maioría dos casos estes técnicos non teñen delegado o

poder de decisión e execución en materia preventiva no orga-
nigrama da empresa.

LEMBRA
Os Regulamentos de Funcionamento Interno dos Comités de
Seguridade e Saúde son moi importantes. 
A Oficina Técnica de Prevención de Riscos Laborais de
UGT- Galicia pode asesorarte na elaboración dun borrador
de Regulamento do CSS.
É moi importante recoller nas actas do Comité de  Seguridade
e Saúde todos os acordos tratados nas reunións do Comité e
que sexan asinadas por todos os membros do comité, deste
xeito existen probas documentais que permitirán reclamar os
acordos firmados.
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Os CSS reuniranse cunha periodicidade mínima trimestral.

O CSS debe funcionar rexéndose polo principio de máxima transparencia. Os tra-
balladores e traballadoras deben estar informados puntualmente de todo o traballo
que realiza o Comité.

21

LEMBRA
Tamén pode reunirse cando o solicite unha das dúas partes. 
Art. 38.3 Lei de Prevención de Riscos Laborais

É posible establecer por convenio colectivo, ou nos
Regulamentos Internos de Funcionamento dos CSS, que as
reunións ordinarias se realicen cunha periodicidade inferior
aos tres meses, por exemplo, cada mes ou cada dous meses.
OLLO, non pode negociarse que as reunións se  realicen
cunha frecuencia superior aos tres meses.

Cando solicites unha reunión extraordinaria do CSS, faino por
escrito e con acuse de recibo do Presidente do Comité,
indicando no escrito un prazo para responder á solicitude.
Non permitas que os acordos que debe acadar o CSS se eter-
nicen no tempo, establece prazos axustados ao traballo e vela
polo seu cumprimento.

LEMBRA
Publica no taboleiro do sindicato na empresa as actas das
reunións do Comité, os acordos e desacordos. Podes
fomentar a participación dos traballadores no CSS poñendo
un peto de suxestións e formularios nos que comunicar as
queixas ou as súas suxestións...

ASPECTOS QUE DEBE CONTER O
REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO INTERNO
DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE (CSS):

Cando se realice este regulamento é moi importante que todos os in-
tegrantes do CSS o firmen en todas as súas páxinas 

FUNCIONAMENTO XURÍDICO:

Deixar claro cal é o amparo na lexislación vixente para á creación do
regulamento de funcionamento: artigo 38.3 da Lei de Prevención de
Riscos Laborais.

COMPOSICIÓN DO CSS

Membros que o forman e proceso para cubrir as vacantes en caso de
baixa de algún dos seus membros.
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22
NATUREZA DO CSS

Debe indicarse cómo se toman os acordos do CSS, por exemplo:
“Todas as actuacións deberán realizarse de xeito conxunto, previo
acordo por escrito e coa representación de ambas partes.  Enténdese
que se constitúe o CSS validamente cando están presentes, debida-
mente convocados en tempo e forma, a metade máis un dos seus
membros”.
Cando os acordos implican a realización de actuacións concretas,
deben establecerse prazos e calendarios de actuación. Todos os acor-
dos deben figurar por escrito. 

PRESIDENTE/A E SECRETARIO/A

Funcións que deben desenvolver cada un destes cargos e períodos
de duración entre a parte social e empresarial.. O correcto é que estes
cargos se roten entre as dúas partes. 

Exemplos de funcións segundo o cargo:

Funcións do Presidente/a:

* Ostentar a representación do CSS.

* Convocar as reunións do CSS.

* Presidir as reunións, coordinar os debates, outorgar a palabra e
someter os asuntos a votación.

* Revisar as actas, antes de remitilas ao Pleno do Comité para a súa
aprobación, para verificar que conteñen todo o tratado na  reu-
nión.

* Levar a cabo os trámites que o Comité lle encomende en base aos
acordos acadados.

Funcións do Secretario/a:

* Elaborar as convocatorias das reunións, remitíndollas a todos os
integrantes, cunha antelación mínima de 5 días laborais.

* Dar fe dos acordos do CSS.

* Confeccionar as actas para publicalas no taboleiro de anuncios,
e remitir copias das mesmas a todos os membros do Comité. As
actas deben recoller os acordos acadados e os puntos nos que
non hai acordo e os motivos polos que non hai consenso.

Cando é a parte empresarial a que ostenta este cargo é  recomendable
facer un acta paralela co obxectivo de controlar que se recollen todos os
aspectos tratados na reunión.

* Ler ao inicio da sesión a acta da reunión anterior para sometela a
aprobación ou dala por lida si a acta se enviou coa convocatoria
e non houbo ningunha solicitude de modificación.

* Custodiar os libros, documentos e demais efectos do Comité.

* Recoller as firmas das actas de cada membro do CSS.
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FUNCIÓNS DOS MEMBROS DO CSS E DOS SEUS INTEGRANTES.

Deben recollerse todas as funcións que a Lei de Prevención de Ris-
cos lle outorga ao CSS pero ademais poden engadirse outras.

REUNIÓNS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS

As reunións ordinarias convocaranse polo Presidente, cando menos,
trimestralmente, ou con calquera outra periodicidade acordada.
Nas reunións ordinarias a empresa debe presentar información sobre:

* Evolución do Plan de Prevención.

* Informes dos resultados dos controis de riscos feitos e da  vixi-lancia da saúde.

* Estatísticas sobre accidentes de traballo e enfermidades profe-
sionais e a súa incidencia no absentismo.

As reunións extraordinarias convocaranse polo Presidente sempre
que aconteza calquera destes feitos:

* Accidentes e danos graves.

* Incidentes con risco grave.

* Sancións por incumprimento.

* Actividades puntuais a desenrolar na empresa especialmente pe-rigosas

* Balance do plan de prevención e informe da memoria e progra-
mación do servizo de prevención.

As convocatorias ás reunións deben facerse por escrito, cunha    an-
telación mínima de 5 días laborables  salvo no caso das extraordina-
rias convocadas por motivos de urxencia. Nas reunións
extraordinarias cómpre fixar un quórum de asistentes para poder
adoptar acordos. O contido do escrito da convocatoria será:

* Data, lugar e hora da reunión.

* Orden do día, indicando os asuntos pendentes e os que son de
nova incorporación.

* Quenda de rogos e preguntas.

* Aprobación da acta anterior, se procede.

CRÉDITO HORARIO PARA OS MEMBROS DO CSS

Pode negociarse a posibilidade de ampliar crédito horario  dispoñible
para os membros do comité. Lembra que non se  computan dentro do
crédito horario sindical pero si se consideran tempo de traballo efec-
tivo a asistencia a reunións do Comité de  Seguridade e Saúde.
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COMPETENCIAS E FACULTADES

O CSS ten as seguintes competencias segundo o Art. 39.1 da Lei de Prevención
de Riscos Laborais

- Participar na elaboración, posta en marcha e avaliacións dos plans
e programas de prevención de riscos da empresa.

- Promover iniciativas de prevención e melloras das condicións de
traballo.

- Propoñer á empresa a mellora das condicións de traballo ou a co-
rrección das deficiencias detectadas.

Para poder levar a cabo estas competencias o CSS está facultado para: 

- Coñecer directamente a situación da prevención no centro de tra-
ballo.

24

LEMBRA
Os delegados de persoal exercerán as funcións dos CSS  naquelas em-
presas nas que o tamaño do cadro de persoal non permita a creación do
Comité.

Art. 36.1 Lei de Prevención de Riscos Laborais

LEMBRA
Previo a súa posta en marcha no CSS debateranse:

* A elección da modalidade organizativa de prevención na empresa: ser-
vizo de prevención propio, alleo ou mancomunado, designación de
traballadores, recursos preventivos....

* Xestión realizada polas entidades especializadas cando a empresa
opte por concertar a realización de actividades preventivas.

* Proxectos relativos á introducción de novas tecnoloxías,  planifica-
ción, organización do traballo.

* Organización e desenrolo do plan de prevención, avaliación de  riscos
e planificación da actividade preventiva.

* Proxecto e organización da formación en materia preventiva.

A empresa debe someter á consulta do CSS se opta ela mesma por
asumir a formación ou se, pola contra, decide acudir a un servizo de   pre-
vención alleo ou calquera outra institución pública ou privada.
Art. 39.1a Lei de Prevención de Riscos Laborais
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- Coñecer cantos documentos e informes relativos ás condicións de
traballo sexan necesarios para cumprimento das súas funcións.

- Coñecer e analizar os danos producidos na saúde ou na integri-
dade física dos traballadores e traballadoras

- Coñecer e informar a memoria e programación anual dos servizos
de prevención.

25
LEMBRA
Con este fin o CSS pode realizar as visitas que estime oportu-
nas ao centro de traballo.
Art. 39.2a. Lei de Prevención de Riscos Laborais

Non esperes pasivamentea recepción de información por parte
do empresario, indaga directamente na situación da preven-
ción na empresa.

LEMBRA
Con este fin o CSS pode ter acceso aos informes do servizo de
prevención.

Art. 39.2b. Lei de Prevención de Riscos Laborais

LEMBRA
Esta información é moi útil para valorar as causas dos danos
e propoñer medidas preventivas ao respecto.
Art. 39.2c. Lei de Prevención de Riscos Laborais

LEMBRA
A planificación das actividades preventivas da empresa debe
fixar prazos concretos, os responsables da súa execución e o
orzamento destinado a cada acción. 
Vixía que esta información está en consonancia coas
prioridades marcadas pola empresa en materia preventiva.
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QUE FACER ...
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29AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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30 AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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31AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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32 AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS

guia delegados mio.qxp:Guia para delegados e delegadas  22/12/10  21:00  Página 32



33AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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34 AS MUTUAS DE ACCIDENTES E ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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35A VIXILANCIA DA SAÚDE
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36 A VIXILANCIA DA SAÚDE
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37ACCIDENTES DE TRABALLO
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38 ACCIDENTES DE TRABALLO
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39AS ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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40 AS ENFERMIDADES PROFESIONAIS
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EXTRACTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE

PREVENCIÓN DE RISCOS

� Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Labo-
rais (BOE nº 269 do 10 de novembro)

� REAL DECRETO 67/2010, do 29 de xaneiro, de adaptación da le-
xislación de Prevención de Riscos Laborais á Administración Xeral
do Estado. 

� Lei 54/2003, do 12 de decembro, de reforma do marco normativo
da prevención de riscos laborais (BOE nº 298 do 13 de decembro)

� Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no
Sector da Construción (BOE nº 250 do 19 de outubro).

� REAL DECRETO 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba
o Regulamento dos Servizos de Prevención (BOE núm. 27, do 31 de
xaneiro).

� REAL DECRETO 107/2010, do 5 de febreiro, polo que se modi-
fica o Regulamento de organización e funcionamento da Inspección
de Traballo e Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto
138/2000, do 4 de febreiro. 

VIXILANCIA DA SAÚDE E SAÚDE LABORAL

A Constitución Española. Ao falar do marco legal da Vixilancia da Saúde é nece-
sario, en primeiro lugar, invocar á nosa Constitución Española que, ademáis de en-
comendar no seu Artigo 40.2 aos poderes públicos o velar pola seguridade e hixiene
no traballo, recoñece no seu Artigo 43 o dereito de todos á protección da saúde, atri-
buíndo aos poderes públicos a competencia de organizar e tutelar a saúde pública a
través das medidas preventivas e as prestacións e servizos necesarios.

A Lei Xeral de Sanidade, 14/1986 dedica o seu Capítulo IV á Saúde Laboral e no
seu Artigo 21 sinala os aspectos que debe comprender a actuación sanitaria no ám-
bito da Saúde Laboral.

A Lei de Prevención de Riscos Laborais 31/1995 de 8 de novembro, establece os
principios xerais aos que debe someterse a Vixilancia da Saúde dos traballadores, e
constitúe a base normativa actual na que se sustenta esta actividade: artigos 10,14,
23, 25, 26, 27, 28 e 31.
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O Real Decreto Lexislativo 5/2000 do 4 de agosto, polo que se aproba o Texto Re-
fundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na orde social: artigos 12 e 13.

O Real Decreto Lexislativo 1/1994 que aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de
Seguridade Social e continúa en vigor establece nos seus artigos 196 e 197 as nor-
mas específicas para EEPP e responsabilidades por falta de recoñecementos médi-
cos respectivamente.

Regulamento dos Servizos de Prevención, R.D. 39/1997 nos seus artigos 15, 17,
18, 37, 38, 39, e disposicións adicionais segunda, terceira e oitava.

Orde do 27 de xuño de 1.997 desenvolve o Real Decreto 39/1997, de 17 de xa-
neiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación
coas condicións de acreditación das entidades especializadas como Servizos de Pre-
vención Alleos ás empresas, de autorización das persoas ou entidades especializa-
das que pretendan desenvolver a actividade de auditoria do sistema de prevención
das empresas e de autorización das entidades públicas ou privadas para desen-
volver e certificar actividades formativas en materia de prevención de riscos labo-
rais.

Acordo de Criterios Básicos para a Actividade Sanitaria dos S.P. O Consello In-
terterritorial do Sistema Nacional de Saúde aprobou na súa sesión de 15 de decem-
bro de 1.997 os Criterios Básicos sobre a organización de recursos para a actividade
sanitaria dos Servizos de Prevención Alleos e Propios.

Dos Regulamentos Específicos no desenvolvemento da Lei de Prevención de
Riscos Laborais e do Regulamento dos Servizos de Prevención, foron xurdindo
REGULAMENTOS ESPECÍFICOS que fan referencias á Vixilancia da Saúde de
traballadores expostos a determinados riscos:

� R.D. 487/1997, do 14 de abril MANIPULACIÓN MANUAL DE CAR-
GAS  no seu artigo 6º.

� R.D. 488/1997, do 14 de abril PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE
DATOS no seu artigo 4º.

� R.D. 664/1997, do 12 de maio  AXENTES BIOLÓXICOS no seu ar-
tigo 8º.

� R.D. 665/1997, de 12 de mayo AXENTES CANCERÍXENOS nos
seus artigos 8º, 9º, 10º, 11º e a súa disposición adicional única.

� R.D. 783/2001, do 6 de xullo (Capítulo IV)

� R.D. 783/2001, do 6 de xullo, (Capítulo IV) RADIACIÓNS IONIZAN-
TES nos seus artigos 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, y 46º.
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Normativa de Aplicación ás Mutuas de AATT/EEPP da Seguridade Social

�� Orde de 22 de abril de 1.997. A Orde ten por obxecto constituír a
norma específica que regula provisionalmente o funcionamento das Mu-
tuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguri-
dade Social no desenvolvemento das funcións preventivas e diferenza
dous tipos de actividades preventivas diferentes.

� Orde de 28 de xaneiro de 2.000.Disposición Transitoria Quinta.- Re-
coñecementos médicos comprendidos na cobertura das continxencias de
accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

� Orde de 29 de xaneiro de 2.001. Disposición Transitoria Quinta.- Re-
coñecementos médicos comprendidos na cobertura de accidentes de tra-
ballo e enfermidades profesionais.

� Resolución do 26 de abril de 2001 pola que se aproba o Plan Xeral
de Actividades Preventivas da Seguridade Social a desenvolver polas Mu-
tuas de A.T. /E.P. no 2.001.

� Orde TAS/192/2002 de 31 de xaneiro de 2002 pola que se desen-
volven as normas de cotización á Seguridade Social, Desemprego, Fondo
de Garantía Salarial e Formación Profesional, para o ano 2.002.

� Resolución do 20 de xuño do 2002 pola que se prorroga para o ano
2002 o Plan Xeral de Actividades Preventivas da Seguridade Social a des-
envolver polas Mutuas no ano 2001.

Normativa Autonómica sobre Asistencia Médico-Farmacéutica nos Servizos de
Prevención 

� Orde de 16 de xullo de 2.001 da Comunidade Autónoma de Ga-
licia, pola que se regula a asistencia médico-farmacéutica a través do per-
soal sanitario dos Servizos de Prevención con vixilancia e control da saúde
dos traballadores, segundo a lexislación vixente en materia de prevención
de riscos laborais.

Normativa Sobre Confidencialidade de Datos Médicos 

� Constitución española, artigo 18.

� Lei 14/86 Xeral de Sanidade, artigos 10.3, 23 y 61.

� Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro.

� R.D. 994/1999 do 26 de xuño e Resolución do 22 de xuño do 2001.

� Lei 41/2002 do 14 de novembro, reguladora da autonomía do pa-
ciente dos dereitos e obrigas en materia de información e documentación
clínica.
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MUTUAS DE AATT E EEPP

Real Decreto 1993/1995, do7 de diciembre, polo que se aproba o Regulamento
sobre colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesio-
nais da Seguridade Social.

R.D. 39/1997 do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de
Prevención.

Real Decreto 1765/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica o Regulamento
sobre colaboración das Mutuas de Accidentes de Traballo e  Enfermidades Profe-
sionais da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto 1993/1995, do 7 de de-
cembro.

Real Decreto 38/2010, do 15 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento sobre
colaboración das Mutuas de AATT e EEPP da Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto 1993/1995, do 7 de decembro.

Orde TIN/866/2010, do 5 de abril, pola que se regulan os criterios que, na súa fun-
ción de colaboración coa Seguridade Social, deben seguir as Mutuas de AATT e
EEPP da Seguridade Social e as súas entidades e centros mancomunados, na xes-
tión dos servizos de tesourería contratados con entidades financieiras.

Real Decreto 337/2010, do 19 de marzo, polo que se modifican o Real Decreto
39/1997, do 17 de enero, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Pre-
vención; o Real Decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de octubre, reguladora da subcontratación no sector da construción
e o RD 1627/1997 do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas
de seguridade e saúde nas obras de construción.

Resolución do 9 de xuño de 2010, da Secretaría de Estado da Seguridade So-
cial, pola que se establecen os criterios e prioridades a aplicar polas Mutuas de AATT
e EEPP da Seguridade Social na planificación das súas atividades preventivas para
o ano 2010, en desenvolvemento do disposto na Orde TAS/3623/2006, do 28 de no-
vembro, pola que se regulan as actividades preventivas no ámbito da Seguridade
Social e a financiación da Fundación para a Prevención de Ricos Laborais.
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ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES

PROFESIONAIS

2010/170/UE. DECISIÓN da Comisión de 19 de marzo de 2010 pola que se elimina
a referencia á norma EN 353-1:2002 «Equipos de protección individual contra caídas
de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre liña de ancoraxe ríxida»
de conformidade coa Directiva 89/686/CEE do Consello.

REAL DECRETO 340/2010, de 19 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto
948/2003, de 18 de xullo, polo que se establecen as condicións mínimas que deben
reunir as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así
como as de reparación ou modificación de cisternas de mercancías perigosas.

REAL DECRETO 338/2010, de 19 de marzo, polo que se modifica o Regulamento
da Infraestrutura para a calidade e seguridade industrial, aprobado polo Real De-
creto 2200/1995, de 28 de decembro.

REAL DECRETO 404/2010, de 31 de marzo, polo que se regula o establecemento
dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas
que contribúan especialmente á diminución e prevención da sinistralidade laboral.

Regulamento (UE) nº 276/2010 da Comisión, de 31 de marzo de 2010, polo que se
modifica o Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Consello,
relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e pre-
parados químicos (REACH), no que respecta ao seu anexo XVII.

Lei 8/2010, de 31 de marzo, pola que se establece o réxime sancionador previsto nos
Regulamentos (CE) relativos ao rexistro, á avaliación, á autorización e á restrición das
sustancias e mesturas químicas (REACH) e sobre a clasificación, a etiquetaxe e o en-
vasado de sustancias e mesturas (CLP), que o modifica.

REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre a protección da saúde e a seguri-
dade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a radiacións óp-
ticas artificiais.

Orde TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as
comunicacións de apertura ou de continuación de actividades nos centros de traba-
llo.

CORRECCIÓN de erros do Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre a protec-
ción da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa ex-
posición a radiacións ópticas artificiais.
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DIRECTIVA 2010/32/UE do Consello, de 10 de maio de 2010, que aplica o Acordo
marco para a prevención das lesións causadas por instrumentos cortantes e pun-
zantes no sector hospitalario e sanitario celebrado por HOSPEEM e EPSU.

REGULAMENTO (UE) nº 453/2010 da Comisión, de 20 de maio de 2010, polo que
se modifica o Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeo e do Conse-
llo, relativo ao rexistro, a avaliación, a autorización e a restrición das sustancias e
preparados químicos (REACH).

2010/C 137 E/08. RESOLUCIÓN do Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009,
sobre as consideracións sanitarias relacionadas cos campos electromagnéticos
(2008/2211(INI)).

REAL DECRETO 717/2010, de 28 de maio, polo que se modifican o Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación,
envasado e etiquetaxe de sustancias perigosas e o Real Decreto 255/2003, de 28 de
febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre clasificación, envasado e etique-
taxe de preparados perigosos.

Orde TIN/1448/2010, de 2 de xuño, pola que se desenvolve o Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de re-
dución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribúan
especialmente á diminución e prevención da sinistralidade laboral.

REAL DECRETO 795/2010, de 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e
manipulación de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a cer-
tificación dos profesionais que os utilizan e CORRECCIÓN de erros do Real De-
creto 795/2010, de 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación
de gases fluorados e equipos baseados nos mesmos, así como a certificación dos
profesionais que os utilizan.

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de xuño, polo que se establece a normativa re-
guladora da capacitación para realizar tratamentos con biocidas.

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de reco-
ñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco du-
rante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da
Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado e CORRECCIÓN de erros da
Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño.
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