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Presentació
Durant els últims mesos s’han publicat importants novetats que incideixen en el nostre marc jurídic laboral
i de prevenció de riscos laborals i que modifiquen aspectes significatius de la regulació legal existent, i que
preveuen noves modificacions.
Entre aquestes novetats figura l’Estratègia Espanyola en Seguretat i Salut Laboral 2007-2012, que preveu
modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals, com la simplificació de la documentació a
complimentar o l’establiment d’un sistema de bonus o reducció de cotitzacions socials per a les empreses
amb menors índexs de sinistralitat.
També trobem l’RD 1109/2007, de 24 d’agost, que desenvolupa la Llei reguladora de la subcontractació
en el sector de la construcció, normativa que introdueix canvis en la regulació de les activitats de les
empreses contractistes, subcontractistes i dels treballadors autònoms d’aquest àmbit, i que estableix nous
requisits per a les empreses de la construcció, entre ells el registre de les empreses del sector, la limitació
de les subcontractacions o la creació de nous sistemes documentals, com un Llibre de Registre de
Subcontractació.
D’altra banda, es reforça la formació en prevenció de riscos laborals i es possibilita acreditar la formació
del treballador mitjançant un carnet professional per a cada treballador.
Durant la jornada s’analitzarà el contingut i l’aplicació pràctica d’aquestes novetats, incidint en la repercussió
que poden tenir des de la seva entrada en vigor.
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