ANNEX 4
SERVEI DE
PREVENCIÓ
DE RISCOS
LABORALS

Coordinació d’activitats empresarials
Procediment del Sistema de Prevenció

Coordinació de les activitats empresarials, requisits compliment art. 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals i del Reial Decret 171/2004, que el desenvolupa:
1. Dades de l’empresa contractista:
1.1 Nom
1.2 Adreça
1.3 Telèfon
1.4 NIF
1.5 Responsable en matèria de prevenció de riscos
1.6 Identitat del recurs preventiu, d’acord amb l’art. 32 bis de Llei 31/95, serà obligatori
en aquests supòsits (treball en alçada superior a 2 metres, amb risc de sepultament,
proximitat amb línies elèctriques d’alta tensió i treballs que requereixin muntar o
desmuntar elements prefabricats pesats)
1.7 Objecte i durada de la contracta
1.8 Lloc d’execució de la contracta
2. Model d’organització preventiva (treballadors designats, assumpció personal per
l’empresari, servei de prevenció aliè, etcètera).
3. Llistat dels treballadors que vagin a donar servei en les nostres instal·lacions, amb
compromís de comunicació en cas de variació en els mateixos i identificant de
manera clara si hi ha menors a la relació.
4. Certificacions:
4.1 Acreditativa de què el personal que realitza o realitzarà activitats a les nostres
instal·lacions, ha rebut la formació i informació adequades en relació a la prevenció
de riscos laborals segons el seu lloc de treball.
4.2 D’aptitud segons exàmens específics de la vigilància de la salut dels treballadors de
la llista anterior.
4.3 De lliurament d’equips de protecció individual que, segons el cas, fossin necessaris.
4.4 D’idoneïtat dels equips de treball de l’empresa contractista que s’utilitzin al centre de
treball.
4.5 De què els treballs contractats els realitzaran, si és necessari, complint allò que
disposa l’Annex IV del Reial Decret 1627/97, que es tindrà en compte a l’hora de
l’avaluació de riscos.
5. Avaluació de riscos dels treballs que s’han de realitzar.
6. Informació sobre els riscos que de les activitats realitzades per a la contracta,
puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors d’aquest Patronat o
d’altres contractistes.
7. Informació de las mesures que s’han d’adoptar front a possibles situacions
d’emergència derivades de l’activitat de la contracta.
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