PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ EMPRESARIAL
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals recull en el seu article 24 l’obligació de que, quan dues o més empreses
desenvolupin les seves activitats en un mateix centre de treball, estableixin els mitjans de coordinació
necessaris en pro de la prevenció de riscos laborals, aquesta obligació queda especificada en el Real Decret
171/2004 sobre coordinació d’ activitats empresarials.
L’objecte és establir les normes i procediments que permetin una correcta gestió de la prevenció de riscos
laborals a les dependències de TECNOCAMPUS, complint la normativa legal que li és d’aplicació i, en particular,
la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, la Llei 39/1997 de Reglament dels Serveis de Prevenció, la Llei
54/2003, de reforma del marc normatiu de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004 que
desenvolupa lo relatiu a la coordinació d’ activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals.
Amb aquest objectiu, Tecnocampus posa en marxa el procediment per complir amb aquest obligacions i
requeriments, el qual serà gestionat mitjançant la plataforma digital E-Coordina.
1. Cadascuna de les empreses contractades per Tecnocampus per a la prestació de serveis o
subministraments rebrà un nom d’usuari i una clau de pas per a poder operar dintre d’aquesta
plataforma digital.
2. Aquestes empreses hauran d’adjuntar a la plataforma tota la documentació requerida i mantenir-la
actualitzada.
No es permetrà l’entrada a Tecnocampus de cap treballador extern fins que l’empresa contractada no hagi
complert amb les obligacions legals de coordinació empresarial.

Accés dels treballadors externs al Tecnocampus
Una vegada l’empresa contractada hagi dipositat la documentació requerida de coordinació empresarial en la
plataforma e-Coordina, estant actualitzada, cada vegada que un operari extern vingui a treballar a
Tecnocampus haurà de:
1. sol·licitar i recollir de la recepció de l’edifici TCM1 un carnet que portarà visible durant tota la
jornada. A tal efecte també se li proporcionarà un porta-carnet.
2. acabada la jornada a Tecnocampus, el treballador extern retornarà el carnet a la mateixa recepció.
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