
GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS                                     IES LA PINEDA

Unitat 11.1 Constitució espanyola

La Constitució és un conjunt de normes i institucions fonamentals reguladores 
de l’organització i de l’exercici del poder. És la Norma fonamental de l’Estat 
espanyol (“llei de lleis”) i garanteix els drets i llibertats de les persones i dels 
grups socials.

En matèria laboral de Seguretat social i de prevenció de riscos professionals, la 
norma constitucional de 1978 és un dels pilars de l’ordenament jurídic. 
Analitzant-ne l’articulat ens podem trobar amb diferents preceptes relatius, 
directament o indirectament, a les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors a la seva feina. 

Aquests articles són els 
següents:

•   Article 40.2 CE: reconeix 
el dret a la seguretat i 
higiene dels treballadors 
assenyalen que “...els 
poders públics vetllaran per 
la seguretat i higiene en el 
treball...”. L’Estat pretén, 
d’aquesta manera, millorar 
les condicions laborals 
existents al nostre territori.

•   Article 41 CE: reconeix el 
dret a un sistema públic de 
Seguretat Social. Aquest 
sistema estableix 
prestacions reparadores 
dels danys professionals per 
excel·lència (accidents de 
treball i malalties 
professionals).

•   Article 43 CE: reconeix el dret a la protecció de la salut fent referència 
específica a les mesures de caràcter preventiu.

•   Article 45.1 CE: segons aquest article “Tots tenen dret a gaudir d’un medi 
ambient adequat per al desenvolupament de les persones”.
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•   Article 15 CE: reconeix el dret a la vida i a la integritat física.

El dret a la seguretat i salut queda configurat a la nostra Carta Magna com un 
veritable deure de l’empresari o empresària i de tots els poders públics 
existents a l’Estat espanyol.

Abans d’entrar en les normes estatals específiques reguladores de la prevenció 
de riscos laborals, és convenient fer un recull de la naturalesa jurídica de les 
disposicions que emanen directament de la Constitució per poder 
contextualitzar-les millor.
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