Normativa bàsica estatal: LEY 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales
Normativa que afecta el professorat des de 1995:
2007
Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales acaecida a raíz de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad entre mujeres y
hombres
Real decreto 597/2007, de 4 de Mayo, SOBRE PUBLICACIÓN DE LAS
SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(BOE DE 5 DE MAYO DE 2007)
2006
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
2005
RESOLUCIÓ TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i
empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya
2004
INSTRUCCIÓ 1/2004, de 18 d'octubre, sobre l'aplicació del sistema
d'avaluació i seguiment de la incapacitat temporal del personal subjecte al
Règim General de la Seguretat Social al servei de l'Administració de la
Generalitat
I INSTRUCCIÓ 2/2004, de 16 de desembre, sobre el procediment a seguir
per comunicar la designació de delegats i delegades de prevenció i la
constitució dels comitès de seguretat i salut a afectes del compliment de les
obligacions contingudes en el Decret 399/2004, de 5 d'octubre
2003
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevención de riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.
2000
RDL 5/2000, de 4 d'agost, infraccions i sancions en el ordre social
DECRET 183/2000, de 29 de maig, de regulació del Servei de Prevenció de
Riscos Laborals del Departament d'Ensenyament:
http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.e79d96e9bc498691c
65d3082b0c0e1a0/?
vgnextoid=012a69a043405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchan
nel=012a69a043405110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
1998
DECRET 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els Serveis de
Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de
la Generalitat
1997
Ordre de 27 de juny de 1997, que desplega el RD 39/1997
RD 39/1997, de 17 de gener, reglament dels serveis de prevenció
DECRET 247/1997, de 16 de setembre, sobre l’atribució a la Inspecció de
Treball i de Seguretat Social de funcions inspectores en matèria de seguretat
i salut laboral respecte al personal amb vincle de caràcter administratiu o
estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball Real Decreto
486/1997 i Directiva 89/654/CEE
1996
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 1996, per la qual es disposa la inscripció i

la publicació del pacte sobre drets de participació dels empleats públics en
matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya

Legislació quant a Malalties professionals.
REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social
y se establecen criterios para su notificación y registro.
 http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?

coleccion=iberlex&id=2006/22169
 Instrucciones en materia de cálculo de capitales coste ... correspondiente a determinadas

prestaciones derivadas de enfermedades profesionales. RESOLUCIÓN de 16 de febrero de
2007. (BOE n. 50 de 27/2/2007). [Format PDF]

Cal destacar que en el quadre de malaties professionals s'ha incoporat
com malaltia professional una que té molt a veure amb els docents:
Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de
la voz por motivos profesionales.
( Veure al quadre de malalties professionals del : “(22169) REAL DECRETO
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro”:
L 01 Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos
sostenidos de la voz por motivos profesionales.
01 2L0101 Actividades en las que se precise uso mantenido y continuo
de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores,
locutores.

