CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 59 (14.10.2015)

S’ha publicat la següent norma:
PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 243
10/10/2015

Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención

La qual ha suposat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi:
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención

disposició
Art. 11.1.a)

Art. 18

tipus

descripció

La possibilitat que l’ocupador assumeixi personalment l’activitat de
prevenció es manté per a les empreses de fins 10 treballadors, si bé
nova redacció
s’amplia per a les que disposin de fins a 25 treballadors sempre que,
en aquest segon cas, disposin d’un únic centre de treball.

nova redacció

Les entitats especialitzades com a serveis de prevenció aliens hauran
de comptar amb les especialitats o disciplines preventives, tot i que
ara se’n suprimeix la concreta acreditació per a cadascuna d’elles.
S’elimina la necessitat de disposar d’instal·lacions i instrumentació en
els àmbits territorials on s’actuï, només caldrà disposar d’aquestes
instal·lacions i instrumentació, sense menció a l’àmbit territorial.
En les sol·licituds d’acreditació dels serveis de prevenció aliens
s’eliminen les referències a l’àmbit territorial.

Art. 23

nova redacció

Es permet que les instal·lacions on es desenvolupi l’activitat siguin
pròpies o per altres títols.
El compromís de subscripció de pòlissa augmenta la quantia fins a
1.841.000 euros.
Es restringeix l’emissió d’informes en el procediment d’acreditació.

Art. 25

L’informe de l’autoritat laboral tractarà sobre els mitjans materials i
humans de l’entitat sol·licitant, però no indicarà la procedència o
nova redacció
improcedència de l’acreditació.

Art. 26

nova redacció

Art. 27.7

nova redacció

En la resolució d’acreditació no caldrà especificar els àmbits
d’activitat.
Les variacions que puguin afectar el compliment dels requisits per
part de les entitats acreditades s’hauran de comunicar mitjançant els
corresponents registres i en un termini de 10 dies.
La revocació o suspensió de l’activitat per incompliment de requisits
de les entitats acreditades no es referirà a un àmbit territorial
concret.
La suspensió que pugui declarar-se per a una entitat acreditada com
a servei de prevenció aliè no podrà ser parcial.
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disposició

Art. 28

tipus

descripció

La base de dades del Ministeri d’Ocupació sobre els serveis de
prevenció aliens haurà de contenir dades sobre el manteniment de
nova redacció requisits dels serveis de prevenció aliens.
S’instrumenta una aplicació informàtica per donar compliment al
traspàs d’informació entre registres.

Igualment, trobareu incorporades al Codi digital les següents normes, recentment aprovades, els
aspectes més rellevants de les quals entraran en vigor un any després de la seva publicació:
PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 236
02/10/2015

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
del Sector Público

BOE núm. 236
02/10/2015

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
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