
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 21 (24.03.2010) 
 
 
 
L’aprovació del Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE núm. 71, de 23·03·2010), ha significat la 
modificació d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa: 
 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención 
 
Dita modificació té per objecte, com es posa de manifest en l’Exposició de motius de la 
pròpia norma, facilitar el compliment de la normativa de prevenció a les empreses, en 
particular les petites i mitjanes, així com millorar la qualitat i eficàcia dels sistemes de 
prevenció de riscos laborals, amb especial atenció a les entitats especialitzades que 
actuen com a serveis de prevenció. 
 
Les modificacions es concreten en: 
 

• L’apartat 4 de l’art. 2 
 

• L’apartat 1 de l’art. 11 
 

• L’apartat 5 de l’art. 15 
 

• Una nova redacció de l’art. 17 
 

• Una nova redacció de l’art. 18 
 

• L’apartat 2 de l’art. 19 
 

• Una nova redacció de l’art. 20 
 

• Una nova redacció de l’art. 21 
 

• Una nova redacció de l’art. 23 
 

• Una nova redacció de l’art. 24 
 

• Una nova redacció de l’art. 25 
 

• Una nova redacció de l’art. 26 
 

• Una nova redacció de l’art. 27 
 

• Una nova redacció de l’art. 28 
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• L’apartat 3 de l’art. 29 
 

• L’apartat 4 de l’art. 30 
 

• Una nova redacció de l’art. 33 
 

• L’apartat 2 de l’art. 37 
 

• Una nova redacció de la Disposició Final primera 
 

 


